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 דבר פתח
 הננו ית' בעזרתו שרא ועדה, ישרים בסוד לבב בכל ה' נודה

 ולקהל שליט"א, המשיח מלך אדמו"ר כ"ק הוד לנשיאנו יםגישמ
 התמימים הערות" של 1ינימשה גליוןה את ולומדיה, התורה מחבבי

 (.בפת )גליון הה'תשע" לשנת 777 – משיח דבית "ש"ואנ

, חסידות, בעניני גאולה ומשיח, נגלה והארות הערות כולל הקובץ
והוא יוצא  ,אדמו"ר שליט"א ק"כ – משיח של ובתורתו, ומנהג הלכה
יום הסתלקות , שבטכ"ב  בקשר עםלקראת ש"פ משפטים, ולאור 

 –יבלח"ט ונצחיים  –הרבנית הצדקנית חי' מושקא נ"ע זי"ע, אשת 
אשר ביום זה החלה "תקופה  .כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 חדשה" בנשיאות דור הגאולה וימות המשיח.
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 משיח-בית של ש"ואנ התמימים הערות ,הוא כן כשמו זה קובץ
 ,תורה בית ,המשולש בית ,חיינו לבית תורה של שופר ומהווה ,777

 .טובים-מעשיםו תפילה

 בהוצאתו והיקרה החשובה המעלה את לבאר צורך אין כי דומה
 כבוד אומר כולו כל אשר ,מלך הדרת של ובאופן זה קובץ של לאור

 מהווה ,רבינו בית ,שביתו רבים בת שערב ומפרסם מלכנו לאבינו
 לכל יוצאה אורה "שמשם הלכה של אמות ד' ,תורה של מגדלור
 רחבי בכל כולה ליובאוויטש של בכבודה ומוסיף ,כולו" העולם
 .העולם

 ,והתמימים ש"אנ ורעינו אחינו לכל נפשית בבקשה באנו לכך אי
 יכיםושי ,בידם הכתיבה קולמוס אשר ליובאוויטש ד"חב חסידי

 הזקן רבינו ק"כ דברי פ"וע – הכתב על והארות הערות להעלות

________ 
 

עשרת ימי תשובה; )ב(  –בהמשך לגליונות הקודמים שי"ל בש"ז: )א( אורחי המלך א  (1
; שבת חנוכה –זמן שמחתנו; )ג( ש"פ לך לך; )ד( ש"פ תולדות; )ה( סיום הרמב"ם  –אורחי המלך ב 

 .וחמש שנהששים  –א שבט "ד וי"יו (ז) ;)ו( ש"פ ויחי



 להשתתף – "ומחוייב בדבר" לזה שייך ואחד אחד כל כו 'סי ק"באגה
 .מלכנו של ויקרו בכבודו להוסיף מנת על תורה-חידושי בכתיבת עמנו

 ק"כ של כבודו אשר ,מקוראינו ואחד אחד כל את נבקש כן כמו
 בין הקובץ והפצת לפרסום שכם להטות ,וללב יקר ודאי מ"מה ש"אד

 – החשובות ממטרותיו אחת את שישיג מנת על ,וידידיו מכריו
 בעולם ליובאוויטש של בכבודה להוסיף – מה"מ ש"אד ק"כ כתביעת

 .והחסידות התורה

• • • 

 הערות מערכת ידי על לאור יוצא ,ההערות קובצי כשאר ,זה קובץ
 ליובאוויטש תמימים תומכי שיבתי תלמידי ידי שעל ש"ואנ התמימים
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 .ומעשה דיבור במחשבה דחיי באילנא להתקשר שיזכו ,התשע"'ה
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 מלכות דבר

 חדשה תקופה – תשמ"ח שבט כ"ב

 – לגאולה הראשון והדור הגלות של האחרון הדור הוא זה דורנו
 שכבר כמ"פ, והודיע הכריז ההילולא בעל אדמו"ר מו"ח שכ"ק כפי

 – ממש בפועל צדקנו משיח את לקבל רק צריכים ועכשיו הכל סיימו
 בכ"ב שהי' כפי הסתלקות, של ענין הי' בינתיים שאם מובן, במילא

 לפעול בכדי ורק אך ה"ז ה'תשמ"ח(, )שנת זה לפני שנים ארבע שבט
 והשלימה. האמיתית דהגאולה העלי' – שנותרה היחידה העלי' את

 – דורנו של הנפלא והעילוי שהחידוש פעמים ריבוי דובר . . . 
 ]ער משקף שהוא – לגאולה הראשון והדור הגלות של האחרון הדור

 בנ"י של ועבודתינו" ד"מעשינו והסיום הגמר פאר[ זיך מיט שטעלט
 בגלות, האחרונים הבירורים את לסיים זה, שלפני הדורות כל במשך

 עבודתינו הכפתורים"; את "לצחצח – אדמו"ר מו"ח כ"ק ובלשון
 שלפני הדורות כל ועבור דורנו עבור בפועל הגאולה בהבאת מתבטאת

 בנ"י של ועבודתינו מעשינו את מסיימים זה שבדור אומרת, זאת זה!
 הדורות. כל במשך

 ותקופות, שלבים כמה ישנם גופא דורנו נשיא של בדורו . . . 
 )יו"ד עשר אחד לחודש עשירי יום )א( שלבים: שלושה – ובכללות

 נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עבודת של התקופה סיום – (יו"ד ת"ש שבט
 עשר אחד יום – למחרתו היום )ב( דין. בעלמא חיותו בחיים דורנו

 ובמיוחד ההסתלקות(, לאחרי הראשון השלם )היום עשר אחד לחודש
 תקופה של והחידוש ההמשך כשהתחיל – (י"א)תש עשר עשתי בשנת
 התשיעי הדור )או מאדה"ז השביעי הדור של המאורות" ו"נתלו חדשה
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 אדמו"ר מו"ח כ"ק של בתו הסתלקות לאחר התקופה )ג( מהבעש"ט(.
 תשמ"ח(. שבט )כ"ב עשר אחד לחודש כ"ב ביום

 העבודה וגמר סיום על קאי עשר האחד בחודש העשירי יום . . . 
 הכפתורים". את "לצחצח הגלות, של האחרונים ה"שיריים" בירור של

 מציין – עשר אחד לחודש עשר אחד יום – למחרתו היום . . . 
 משיגים עשר, אחד בחודש עשירי דיום העבודה ולאחרי שנוסף

 עשר. דאחד )יום( להגילוי גם בקודש"( ד"מעלין הכלל )ע"פ ומתעלים

 שאוחזים – יותר עוד גבוהה לדרגא אח"כ מגיעים גופא ובזה . . . 
 את "צחצחו כבר ואף הבירורים, כל עבודת סיום לאחרי כבר

 – צדקנו משיח לקבלת מוכנים להיות רק וצריכים וכו', הכפתורים"
 כ"בב כמרומז . . לעשר( בערך שלא )לגמרי עשר דאחד השלימות

 בכפליים. עשר אחד . . שבט

 השלב נפעל בתו( של הסתלקותה )יום שבט כ"ב אחרי . . . 
 . . להגאולה בתחתונים( יתברך לו )כדירה העולם בהכנת האחרון
 ישראל. ובנות נשי ובשכר ע"י נעשה זה ענין שלימות

 – ובמיוחד בכלל, ישראל ובנות לנשי הלימוד ישנו מזה . . . 
 כאן שהתאספו – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק תחיינה להשלוחות

 זה, בזמננו . . העולמי" השלוחות בה"כינוס תבל קצוי מכל יחדיו
 כל את ולעורר בעצמן להתעורר – הגאולה לפני האחרונים הרגעים

 להבאת ישראל ובנות דנשי הזכות גודל אודות ישראל ובנות נשי
 נשים "בשכר שבאה ממש, ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה
 .כנ"ל בדור", שיש צדקניות

 

 שבט, כ"ף יתרו, ש"פ תויחמש
 תשנ"ב שבט כ"ב משפטים, פ' ב' ויום וליל

 הס אות הגאולה" "בשורת –
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 דובב שפתי ישנים

 מוכר קרקע שאינה מסוימת

 *ע"ה מרדכי צבי אלפנבייןהגה"ח הרב 

 א

. .  לעבדו נכסיו כל בקשר לדעת ר"ש בגיטין )ט, א( "הכותב
 חוץ עבדי לפלוני נתונין נכסיי כל שיאמר עד, חורין בן הוא לעולם
נחלקו רש"י ותוס' במוכר קרקע שאינה  שבהן", מריבוא מאחד

 מסוימת אם חל הקנין.

 שנא הוכיח מדברי ר"ש "לעולם הוא בן חורין" ד"לא י"שרש
 היכא שנא . . ולא השיור שפירש כגון עמו נכסים שאר דקנה היכא

 ליה דכתב ששייר, הקרקע שם הזכיר שלא כגון נכסים, שאר קנה אדל
 וחד חד דבכל – קרקע שום קנה לא דהשתא קרקע, כור מבית חוץ

 חורין". בן הוא ה"אפ – דשייר ההוא היינו למימר איכא

דחל הקנין, וקנה העבד כל הקרקעות, אלא  1אבל בתוס' אמרו
עידית שבנכסים. שיד המוכר על העליונה ויכול לקחת בית כור מ

והקשו על שיטת רש"י דאין הקנין חל, מהא דתנן "חצי שדה אני מוכר 

________ 
 

דברים נר ונתחלק לסעיפים ע"י המערכת. יהיו המעט  נערך. מתוך מחברת שנמצאה בביתו (*
ית המתים, בהתגלות כ"ק יעד לעילוי הכי גדול בהתלבשותה בגוף גשמי בתח –לזכרו ולעילוי נשמתו 

 אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אכי"ר.
 ד"ה "לעולם הוא בן חורין". (1
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חצי  נוטלשהקנין חל, והלוקח  התם רשוומפ ",שדהו חצי לו יניחלך 
 .התחתונה על ודיד הכחושהשדה ה

הביא בשם ר"י הלוי דתירץ קושיא זו )על הרי"ף דס"ל  2ובר"ן
צי השדה חשיב קרקע דח –כרש"י(, דשאני חצי שדה בתוך השדה 

 מסוימת.

דמה חילוק בין חצי שדה  –והנה, מלבד שעצם התירוץ אינו מובן 
  –בתוך שדה שחשיב סיום, לשדה בתוך כמה שדות 

הקשה עליו עוד הר"ן מהאומר בשעת מיתתו "דקלא לברת" 
שנוטלת ביתו דקל, אף שלא פירש דקל פלוני, ומהמוכר בית בביתי 

שפסק כדעת תוס'  –ולכן פסק כרמב"ן שקונה אף שאינו מסויים, 
 שקנה גם באינו מסויים וכן דעת הרשב"א.

 ב

 3וצריך להבין דעת תוס' וההולכים בשיטתו, דהא קי"ל
דבדאוריתא אין ברירה, דהיינו שא"א להחיל המעשה שאינו מבורר 

וא"כ איך חל כאן הקנין בדינים  עתה, על סמך בירורו בעתיד.
 זה קרקע כוונתו?דאורייתא, שאין מבורר לאי

איה"נ  –וע"כ צריכים לאמר, דהשדה הפרטית שלוקח לבסוף 
קנויה לו בקנין הראשון, שאז לא הי' ברירה, וצריך עלי' קנין שאינה 

 לאחר שנתבררה. –חדש 

הקנה לו רק שדה בתוך היא: שקנין זה הקנין הראשון פעולת ו
הוא ו –השדות, ואח"כ מכריחו למוכר להקנות שדה בתוך שדותיו 

בעלות על ממון הנמצא בידי  לקוחמדין "ממוני גבך", דכיון שיש ל
המוכר, מוכרח המוכר להשיב לו הממון ע"י הקנאת אחת השדות, אך 

 לזה צריך קנין חדש.

 

________ 
 

 דף ב, ב מדפי הרי"ף בגיטין. (2
 ביצה לח, א. (3
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 ג

ומעתה יש לישב שיטת רש"י והרי"ף, שבקרקע שאינה מסויימת 
 אין חלות הקנין ואין חיוב על המוכר להקנות ללוקח שדה:

בין קנין שטר לשאר קנינים, דבכל הקנינים מודים  דיש לחלק
 –מטעם "ממוני גבך"; אמנם בקנין שטר  –רש"י והרי"ף דהקנין חל 

סוברים רש"י והרי"ף דאינו חל, דקנין שטר הוא מדין ראי', דמה שיש 
הוא הקנין  –לו ראיה שהשדה שלו ובראי' זו יכול להוציא את השדה 

 שבשטר.

ר לבד אינו יכול להוציא אלא רק וא"כ, אצלינו, שע"י השט
סוברים רש"י  –לתבוע מהמוכר "ממוני גבך" ויצטרך קנין חדש 

 והרי"ף דאין ראית השטר מועילה לקנין.

והתוס' וההולכים בשיטתם סוברים, דכיון שהראי' מועילה לגבי 
תביעת "ממוני גבך", אע"פ שאינו יכול להוציא ממון בראי' זו לבד, 

 של ממוני גבך.אעפ"כ מועיל לקנין 

 ד

ואפש"ל, דדברי רש"י הם אפי' למ"ד דיש ברירה גם בדאורייתא, 
ובסתם יכול לחול הקנין גם אם עתה אינו מבורר, אעפ"כ בשטר לא 

 יחול הקנין:

דכיון דקנין שטר הוא מדין ראי', הרי רק על מה שיש ראי' יכול 
רנו גבך, וביאלחול הקנין, וא"כ בשטר זה שאין ראי' רק על ממוני 

שלדעת רש"י הצורך בראי' הוא שיוכל להוציא, אבל בראי' של ממוני 
א"כ לא יחול הקנין. )ולכן לשיטת התוס', גבך אין הקנין חל כלל. ו
אפי' למ"ד דיש ברירה, כיון שלזה אין  –בשטר יצטרכו קנין חדש 

 ראי', אין הקנין מועיל לזה(.

 ה

מב"ם )פרק ג' והנה, חילוקו הנ"ל של ר"י הלוי נפסק להלכ' בר
 כמו הממכר לסיים צריך שמוכר מזכי' ומתנה הלכ' ה'(, וז"ל: "כשם

 או, לך נתונה מנכסי קרקע לחבירו הכותב כיצד, הנותן כך שביארנו
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 הדבר סיים ולא הואיל, ממקצתן חוץ לך קנויין נכסי כל לו שכתב
 פחות לי תן לו לומר יכול ואינו, כלום קנה לא ידוע ואינו לו שנתן
 וכך כך חלק לו אמר אם אבל, לו שנתן המקום לו שיסיים עד כסיךשבנ

 נוטל החלק סיים שלא פי על אף השדה וסיים הואיל פלונית בשדה
 .שדה" שבאותה הפחות מן חלק אותו

ומדבריו נראה שמחלק בין שייר בנכסים לחצי שדה בתוך שדה, 
 שחשיב סיום כיון שציין שדה פלונית.

לא לברת וכו', תירץ הכס"מ שם, ומה שהקשה ע"ז הר"ן מדק
שאמר דיקלא משדה פלונית )ועין  –שמדובר באופן כזה של סיום 

במשל"מ שהקשה על זה(, וביאור הסברא צריך לאמר דיש דין בקנין 
 דצריך סיום כל שהוא, אבל לאו דוקא לפרטי פרטיות.

והמ"מ שם הביא תירוץ ר"י הלוי על שיטת הרי"ף ומה שהקשו 
עצם החילוק, מאי שנא בין כמה שדות שיכול לדחותו  וגם על –עליו 

משדה לשדה, לחלקי השדה שגם בהם יכול לומר בכל חלק לא זה 
 הוא.

ורוצה לחלק בין מכר למתנה, דבמתנה המוציא מחבירו עליו 
הראי' וצריך להוכיח שהתכוון לחלק זה בשדה. משא"כ במכר, כיון 

רת אין היורשים שמתחייב דמים, אינו נקרא מוציא. ובדקלא לב
יורשים. )וחילוק זה הוא לא לדעת הרמב"ם, אלא לדעת רש"י והרי"ף. 
וגם ברשב"א מוזכר שאין לחלק בין מכר למתנה, והביא ראיה מדקלא 

 לברת שהיא מתנה, וקנה(.

וביאור דבריו נראה לי, דהרי"ף ורש"י יסברו שהדין דממוני גבך 
בנכסי חבירו, משא"כ הוא דוקא בנכסים שהיו פעם ברשותו ונתערבו 

אין כאן דין ממוני גבך, ואינו  –בנידון דידן שמעולם לא היו תחת ידו 
 חיב ליתן לו מנכסיו כנגד מה שנוסף לו מנכסי חבירו.

אע"פ שהקנין חל והנכסים בבעלות הקונה, אינו  –ולכן, במתנה 
יכול להוציא מידו. כיון שאין ידוע איזה הם; משא"כ במכר, שכיון 

כנגדו כסף שהי' ברשותו, הרי נוסף למוכר נכסים שנכנסו שמתחיב 
לרשותו מרשות אחרת, וכנגד זה יכול הקונה לתבוע ממנו נכסים 

 אחרים.
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וכל זה בבעלים עצמו, אבל ביורשים שהיו הנכסים ברשותם ורק 
צריכים להכנס לרשותם, בכגון זה עוד קודם שיכנס לרשותם יכנס 

בזה שירשו חזקת אביהם, דהרי  לרשות הבעלים האמיתי. ואין שייך
החזקה אינה מדין בעלות, אלא מכיון שהוא ברשות אביהם אין 

כיון שאינו יודע היכן הם נכסיו.  –הבעלים יכול להוציא מרשותו 
משא"כ היורשים לא היו הנכסים ברשותם ולכן יכולים להוציא קודם 

דרך שיגיע לידם )ועיין ביש"ש כאן שגם הוא חילק בין מכר למתנה ב
 אחרת(.

 ו

ואפש"ל, דמחלוקת הרש"י והתוס' כאן היא לשיטתם לקמן )בדף 
"כדי לייפות את  –סו, א( באומר "הבו ארבע מאה זוזי . . מחמרא" 

 יין לו תנו אמר שאם לאחריות, היין כל לו שיהא "כדי י"כוחו", ופרש
 החמיץ; שלך לו אומרים היורשין חביות, מאה היין מן החמיץ אם –

 לו אומרים המעות, ואבדו קצת ממנו ומכרו – חמרא דמי אמר ואם
 אחריות שהכל לדמיו, דמשתמע – מחמרא אמר הילכך מעותיך; אבדו
 לו".

 דמן עליו, ההפסד כל שיהא י"שאין כוונת רש שם כתבו,' ובתוס
אלא שאם הי' אומר חמרא או  חשבון, לפי אלא להפסיד לו אין הדין

 מפסיד אינו אחריות דכולו והשתא חשבון, דמי חמרא הי' מפסיד לפי
 .כלל

 או בביתי בית דאמרינן ג"דאע – לפירושם "פירוש 4וכתב הר"ן
.  נפול ומראהו מת מראהו נפל, או אחד ומת לך מוכר אני בשוורי שור

 ה"ומש עצמן, בפני עומדין שור וכל בית שכל לפי טעמא היינו . התם
 – חמרא אלא וכך, כך חביות לו זיכה שלא הכא אבל ונפול, מת מראהו

הביא שיטת  החמיץ". אבל שלך לו יאמרו והיאך מעורב, כולו היין הרי
 חמוץ, מראהו ג"בכה "דאפילו – י"רש כך אמר דבדוקא ן,"הרמב
 נפול" ודלא כתוספות )ועין שם עוד(. דמראהו בביתי כבית

וטעם מחלוקתם י"ל, דרש"י סבירא לי' דקונה דבר מסוים רק 
הו, ולכן המוציא מחבירו עליו הראי'. והתוס' סבירא שאינו מבורר איז

________ 
 

 לב, א מדפי הרי"ף. (4
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להו דמקנה לו זכות על כל הקרקעות או חביות היין. וכשיטתייהו לעיל 
שלרש"י לא קנה שאינו יכול להוכיח  –בקנין קרקע שאינה מסויימת 

לאיזה שדה היתה כוונת הנותן, ולתוספות קנה מדין ממוני גבך. 
 .מפרש כו"ע לא פליגי()ולפ"ז מחלוקתם היא בסתם אבל ב
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 ומשיח גאולה

 מ'הָאט שוין צוגעּפוצט די קנעּפ )גיליון( 

 גרנובטרשי'  ישראלהרה"ת 
 קרַאון הייטס "כאן צוה ה' את הברכה" 

בקובץ הערות וביאורים "לאפשא לה" דישיבת תות"ל קווינס 
גליון א )י"ב( שנה זו, הקשו התמימים א.מ.ד. וי.י.ב. שיחיו משיחות 

שבט וב' ניסן תשמ"ח בהן אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח כ"ט 
מצחצחים את הכפתורים  1שליט"א אשר מכיון שכבר יותר מל"ח שנה

דלכאורה כ"ק  –הרי בודאי כבר הסתיימה עבודת צחצוח הכפתורים 
אדמו"ר מהוריי"צ הודיע שנשאר רק לצחצח הכפתורים כבר בשנת 

המשיח שליט"א רק  תרפ"ט, וא"כ מדוע מתייחס כ"ק אדמו"ר מלך
 לל"ח שנה )משנת ה'שי"ת(? 

ודייקו מקונטרס "בך יברך ישראל" תשנ"ב, שאומר שביו"ד שבט 
ה'שי"ת סיימו לצחצח הכפתורים, ולאידך אומר גם שבכ"ב שבט 
תשמ"ח סיימו עבודה הנ"ל, ומשמע שאלו הם ב' סוגים בצחצוח 

 ו' עיי"ש. הכפתורים כו', ובשיחות הנ"ל מתשמ"ח מדבר על סוג הב' כ

ולפענ"ד שגו בהבנת הדברים בקונטרס הנ"ל. אלא הפירוש 
הפשוט הוא שמיו"ד שבט ה'שי"ת החל "סיום וגמר העבודה" 

לפחות משנת  –דצחצוח הכפתורים )עבודה שהחלה כבר לפנ"ז 
כל "העבודה במשך הדורות"(, ובכ"ב  –תרפ"ט כנ"ל, ובכללות יותר 

________ 
 

 שם: שלושים וכמה שנים.  כ"ה בשיחת ב' ניסן שם. ובשיחת כ"ט שבט (1
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ותה( העבודה דצחצוח סיום )א עומדים אחרישבט תשמ"ח כבר 
בכ"ב שבט תשמ"ח )אלא לפנ"ז(,  הסתייםהכפתורים )אבל לא שזה 

 כדלקמן(. 

וזה מתאים גם עם מה שכתבתי לפני כעשור )בשנת תשס"ה( 
בקובץ "הערות התמימים ואנ"ש" ישיבת חח"ל צפת גיליון א )נ"ה( ע' 

בביאור קושיא הנ"ל, דיש לומר שמ"ש בשיחת ב' ניסן הנ"ל  23-2
, ורק 2מל"ח שנה" כולל )ברמז( גם הזמן שלפני שנת ה'שי"ת תריו"
תשמ"ח( דפעולה -צחצוח הכפתורים הי' ב"ל"ח שנים )תש"י עיקרש

נמשכת, הוספה בהפצה דתומ"צ בכלל והמעיינות בכללם, ע"פ דרכיו 
  –אשר הורנו" )כהלשון לעיל בהשיחה ס"ג( 

גם שעד"ז מובן גם כאן, שאף שהתעסקו בצחצוח הכפתורים 
תש"י, הנה מיו"ד שבט ה'שי"ת ניתוסף בזה ועד -בשנים תרפ"ט

שנקרא "סיום וגמר העבודה". ולכן בשיחות הנ"ל מתייחס רק לעיקר 
 את העבודה בפועל.  סיימוהשנים שבהן  –

ויש להוסיף בזה, בהקדים מה שניסו לדייק משיחת ש"פ 
משפטים, כ"ה שבט תשמ"ח שעדיין מחכים על הצחצוח האחרון של 
הכפתור האחרון, אשר עצם סיום צחצוח הכפתורים הי' רק בסיום 

 ה"שבעה" בכ"ט שבט. 

 3שהרי כבר משך זמן רב לפנ"ז, בי"ז תמוז תשמ"ז –אבל אינו 
. 4הודיע כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שכבר צחצחו הכפתורים

 . 5וכן כמ"פ לאח"ז

תר אומר: "וענין זה מודגש ביו 6והנה בשיחת ש"פ ויצא תשמ"ח
 דַאלָאידמכיון שכבר "כלו כל הקיצין", " –בדורנו זה, דור האחרון 

________ 
 

)כמו שציינו שם(. ועד"ז בנוגע למ"ש  לב' ניסן יו"ד שבטקאי על הזמן שבין  שבפשטותאף  (2
בשיחת כ"ט שבט שלושים וכמה שנים )כנ"ל הערה הקודמת( י"ל שב"כמה" )"עטלעכע"( נכללו )גם( 

 להשלושים(. קאי רק על ח' השנים שבנוסף  שבפשטותהזמן שמתרפ"ט עד תש"י כבפנים )אף 
 . 90התוועדויות תשמ"ז ח"ד ס"ע  (3
ב"יחידות כללית"( אמר שלא נשאר  –לפנ"ז )ט"ז תמוז תשמ"ז  יום אחד בלבדולהעיר שרק  (4

 (. 24"לצחצח את הכפתורים"! )התוועדויות שם ע'  –אלא לעשות דבר קטן 
"ה (. שיחות תשמ"ח: יום ב' דר024שיחת ש"פ עקב תשמ"ז )התוועדויות שם ע'  (5

(. ש"פ 223. ע' 220(. ש"פ לך לך )שם ע' 137(. י"ג תשרי )שם ס"ע 27)התוועדויות תשמ"ח ח"א ס"ע 
(. ש"פ וישב 102סה"ש שם ע'  –(. ש"פ ויצא )מוגה 91סה"ש תשמ"ח ח"א ע'  –חיי שרה )מוגה 

 (. 141סה"ש שם ס"ע  –(. ש"פ מקץ )מוגה 43)התוועדויות שם ח"ב ע' 
  נסמן בהערה הקודמת. (6
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גלות"(, ובלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא  דַאלָאיקיצין" )לא רק "
דורנו, שלא נותר אלא "לצחצח את הכפתורים", ולאחרי שעברו עוד 
עשיריות שנים של התעסקות בהפצת המעיינות חוצה בשליחותו של 

 כבר גם את "צחצוח הכפתורים"". נשיא דורנו, סיימו 

ושוב משמע שעיקר עבודת "צחצוח הכפתורים" החל בדורנו זה 
 )שהחל בשנת ה'שי"ת(. 

ועצ"ע משיחת ש"פ משפטים הנ"ל, שאומר שעדיין לא סיימו 
. ועד שבכמה 8. ועד"ז עוד כמה פעמים לאח"ז7לצחצח הכפתורים

! 9הגאולהמקומות משמע שברגע שיסיימו צחצוח הכפתורים תבוא 
ותוך כדי כך, בריבוי שיחות חוזר על כך שכבר סיימו לצחצח 

 הכפתורים. 

( כבר בש"פ ויחי 24ולאידך )כפי שהביאו הנ"ל בהערתם הערה 
תשמ"ז התבטא שכבר סיימו צחצוח הכפתורים, אבל כו"כ פעמים 

 . 10לאח"ז אמר שעדיין נותר לצחצח הכפתורים

 ובטח יעירו בזה קוראי הגיליון. 

  

________ 
 

סה"מ תשמ"ח ע' צט( אמר: "כי כבר  –)בסיום המאמר  שבאותה התוועדותויש להעיר,  (7
, ובזה גופא, כבר קנעּפלעךדי לעצטע  צוּפוצןהעיד נשיא דורנו שכבר נגמרו כל הענינים וצריכים רק 

 "! קנעּפלדעם לעצטן  צוגעּפוצטשוין  מ'הָאטצחצחו כפתור האחרון, 
(: "ולא נשאר 243סה"ש תשמ"ח ח"ב ריש ע'  –"ח )מוגה ראה שיחת ש"פ בהעלותך תשמ (8

הצחצוח האחרון של הכפתור האחרון". וראה גם  –אלא "לצחצח את הכפתורים", ובימינו אלו 
(. תענית 212(. ש"פ פקודי )שם ח"ב ע' 92שיחות תשמ"ט: ש"פ האזינו )התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' 

 (. 274סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'  –(. ש"פ בחוקותי )מוגה 229אסתר )שם ריש ע' 
(: "וכשמסיימים צחצוח 272ראה שיחת ג' תמוז תשמ"ט )התוועדויות תשמ"ט ח"ג ע'  (9

סה"ש תש"נ  –הכפתורים, בודאי שתיכף ומיד בא משיח צדקנו!". ובשיחת ש"פ ויצא תש"נ )מוגה 
איז מן המוכן,  ז ַאלץַאמעיד געווען שוין פון כו"כ שנים,  הָאט(: "ווי כ"ק מו"ח אדמו"ר 170ח"א ע' 

", קומט דעמולט גלייך נָאר פַארענדיקן "צוּפוצן די קנעּפלעךזיין "עמדו הכן כולכם",  דַארף נָארעס 
 שאומר שעדיין צריך לצחצח הכפתורים(.  –שמצאתי  –די גאולה" )ולע"ע זוהי הפעם האחרונה 

 . ובכ"מ. 2הערה  ראה המובא לעיל (10



  777בית משיח • הערות התמימים ואנ"ש  17

 סעודת הצדיקים לע"ל זמן

 יעקובוביץ' שייחיאל ' הת
 בית משיח 777תות"ל המרכזית 

 א

לצדיקים,  סעודה עושה ה"הקב לבוא שלעתיד 11ל"ידוע מארז
אך בתורת החסידות , 13משל הם אלו ל"דמרז משמע 12ם"ומהרמב

נפסק כדעת הראב"ד המשיג עליו, שעם כל התוכן הרוחני והענינים 
תהי' היא לכל לראש סעודה בגשמיות  –הרמוזים בפרטי הסעודה 

 כפשוטה.

מאיתי תצא" )שבועות תנש"א( מכריח  חדשה "תורה ובקונטרס
 שבה) הבר ושור דלויתן הסעודה"ש( 174' כ"ק אד"ש מה"מ )בהע

 לפני, המשיח בימות' תהי( ה"הקב שיתירה זו משחיטה יאכלו
 לאחרימכיון שלאחרי תחה"מ יהיו המצוות בטלות, ו" ,"מ"תחה

", כשירה שחיטה היא זו" אם ט"לשקו מקום אין" בטלות מצוות"ש
 .""תורה חידוש"ב צורך ואין

 ויש להקשות בזה:

מחדש כ"ק אד"ש מה"מ,  14א( בשיחת כ"ף מנ"א תשל"ה
שרק בתקופה מאוחרת יותר  –שבעולם התחי' גופא יהיו ב' תקופות 

 יבטלו המצוות, אך תהי' תקופה שבה עדיין יהיו מצוות קיימות.

 –תחה"מ )היינו  לפניוא"כ, מהו ההכרח לומר שהסעודה תהי' 
שלא בעולם הבא, עולם התחי'(, והרי גם לאחרי תחה"מ, בעולם הבא 

________ 
 

 ושם. ב, עד ב"ב .ב, קיט יםפסח (11
 ד."ה ח"פ תשובה' הל (12
 ספר על ההתנצלות באגרת ן"הרמב כתב הרי כי, כ"ג הפשט שולל אינו כנראה "אבל (13

 יהיו הדברים שכל, ובהגדותיהן רבותינו במדרשי מחזיר הגדול שהרב שמענו ואמת: ל"וז, המורה
 ם"הרמב על ד"הראב השגת גם מתורצת ובזה. ל"עכ, ולויתן המשומר ביין העתידה בסעודה כהוויתן

 .שם" )אג"ק ח"ב ע' עז(
נדפס בלקו"ש חי"ד בהוספות, ובחט"ו )באידית עם שינויים והוספות( כ' מרחשון. וראה  (14

 בגליון זה בארוכה.
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גופא, תהי' תקופה שמצוות קיימות, ויהי' צורך בשקו"ט על כשרות 
 השחיטה?

ב( ידוע ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בקונטרס הלכות של תושבע"פ 
המצוות  ימשיכוופה בה "מצוות בטלות", )שמח"ת תשנ"ב(, שגם בתק

להתקיים מצד היותן רצונו ית' שאין שייך בו שינוי. ורק שאין שייך 
 ע"ז גדר ציווי. ועפ"ז לכאורה גם אז יהי' צורך בשחיטה כשירה?

 ב

, 15ונראה לומר, דהנה לגבי היתר שחיטה זו כתב התורת חיים
י מלאך שהצורך בשחיטה הוא מחמת הטומאה ששולטת בבהמה ע"

נשמתן במצות שחיטה  שתצא כדי לשחוט הכתוב צוה המות, "ולכך
 מן את הטומאה ה"הקב שיבער לעתיד המות". ו"לכך מלאך י"ע ולא

 האי דלא שייך כיון, הארץ מן אעביר הטומאה רוח ואת שנאמר העולם
 שחיטה כלל ליה איצטריך דלא, שחיטה בלא מותרת בהמות, טעמא

 ליתא". אחרא וסטרא טומאה דבטלה כיון

ואמנם בקונטרס "תורה חדשה" הנ"ל משמע דלא ס"ל כן, אלא 
שיהי' חיוב שחיטה גם לע"ל, אך י"ל דהוא מהאי טעמא המבואר 

דאם לא כן אין מקום לשקו"ט "זו שחיטה כשרה היא",  –בשיחה 
שהרי אי"צ כלל בשחיטה. אבל אפשר שאכן בעוה"ב )בזמן ד"מצוות 

 )אף ששאר המצוות ימשיכו להתקיים(.בטלות"( לא יצטרכו שחיטה 

והנה זמן קיום היעוד "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" הוא 
תיכף בתחית המתים, עוד קודם הזמן דמצות בטלות )כפי שהארכנו 
בגליון שלפנ"ז(. ועפ"ז מובן, שאם ישנה שקו"ט אם שחיטה זו כשרה 

דתחית היא, מוכרח להיות זמן הסעודה בימות המשיח, קודם הזמן 
 המתים.

 

________ 
 

 חולין כז, ב. ד"ה בהמה. (15
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 משיח של תורתו

 ב' הסימנים יפים במיתת רבי

 נאטיק' שיצמח דוד ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

בגליון הקודם כתבתי בביאור דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
לה"סימן יפה" שבנוסף שליט"א בשיחת ש"פ וארא )ב( ה'תשנ"ב, 

זכירו ברייתא כיוון ר' חייא בהשלזה שהי' לרבי ש"מת מחולי מעיים", 
"מת מתוך הבכי", ור' חייא  –זו )להחליש ה"סימן רע" שבתחילתה 

שזוהי שעת פטירתו )ובאמת בשעת פטירתו לא  וחששמצאו בוכה 
 הי' לרבי גם הסימן יפה של מת בע"ש. –בכה(( 

על הסימן  נוסףוביארתי מה שהסימן של מת בע"ש הוא סימן 
כי  –תא שמביא ר' חייא דמת מחולי מעיים, למרות שהוא קדם בבריי

ר' חייא בהביאו את הברייתא, לא התכוון לסימן זה, שהרי לא ידע 
הסימן דמת  –שרבי ימות בע"ש, והתכוון רק לסיום של הברייתא 

שאת זה ר' חייא ידע. ובפרט די"ל שכשר' חייא ביקר  –מחולי מעיים 
 לא הי' זה בע"ש )כמוכח שם(. –

ום אחר, דהנה, בהמשך הסוגיא אבל לכאו' קשה לומר שזה הי' בי
שם )קד, א( מסופר שבתחילה ביקשה אמתו של רבי רחמים שיחי' 

 ומנח תפילין וחלץ, הכסא לבית דעייל זימני כמה דחזאי רבי, ו"כיון
 ולא. התחתונים את עליונים שיכופו רצון יהי: אמרה, וקמצטער להו
, ארעאל מאיגרא שדייא כוזא שקלה, רחמי מלמיבעי רבנן שתקי הוו

 .דרבי" נפשיה ונח מרחמי אישתיקו
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ועפ"ז מובן, שלפני יום פטירתו עדיין לא הי' ניכר חולי המעיים 
. ועפ"ז 1שלו, דא"כ מלכתחילה לא היתה אמתו מבקשת עליו רחמים

מוכרחים לומר, שאם ר' חייא ידע והתכוון לה"סימן יפה" דמת מחולי 
 רב שבת.ע"כ שזה הי' ביום פטירתו, דהיינו בע –מעיים 

וא"כ, כשם שחשש ר' חייא למיתתו של רבי "מתוך הבכי", הו"ל 
שמחליש ומבטל עוד  –לחשוש ולהזכיר הסימן יפה דמת בערב שבת 

 יותר הסימן רע שהזכיר בתחילת הברייתא?

הסימנים הנ"ל,  לשניולכן נראה לומר, שבאמת ר' חייא התכוון 
מחולי מעיים, כיון מת  –ואעפ"כ עיקר הכוונה שלו היתה לסימן השני 

שבנוגע למיתתו בע"ש עדיין הי' לו ספק בדבר )משא"כ בנוגע 
לבכייתו שחשב שימשיך לבכות עד לשעת מיתתו(, משא"כ בנוגע 

 לחולי מעיים ידע בוודאות )או בסבירות גבוהה( שימות מחולי זה.

ובזה יומתק יותר דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
כמבואר בהמשך השיחה( בזה שר' חייא בשיחה במעלת המת בע"ש )

כדי להכריע את הסימן רע  –למרות הספק שבדבר  –הביא סימן זה 
 דמת מתוך הבכי.

בגלל הוודאות  –דהיינו שיש מעלה בסימן דמת מחולי מעיים 
שבדבר, ולכן הוא מהפך את הסימן רע דבכי שהוא רק בספק; ויש גם 

כליל את ענין המיתה מעלה בסימן דמת בע"ש, בהיותו סימן שמבטל 
 בעולם )כהמשך דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שם(.

 "אין להם מנוחה" ב"יום שכולו . . מנוחה"

 פרידמן הכהן 'שייחימלך ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

הדרן על מסכתות ברכות ומועד  –בקונטרס כ"ב שבט ה'תשנ"ב 
פלאה קטן, מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א באריכות נ

החילוק בין סיום מס' ברכות "תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא 

________ 
 

ואולי י"ל, שגם לפנ"ז הי' ניכר חולי המעיים שלו, רק שביום פטירתו הערת המערכת:  (1
 החליטה אמתו להפסיק בקשת הרחמים עליו. זהתגבר יותר, ולנוכח צערו נ
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בעולם הזה ולא בעולם הבא", לסיום מס' מו"ק "תלמידי חכמים אין 
 להם מנוחה אפילו בעולם הבא".

"יום שכולו שבת  –ונקודת חידושו שם, שגם באלף השביעי 
ז ומנוחה לחיי העולמים", שעל זמן זה מבואר בקבלה ובחסידות שא

עדיין יהיו הוספות וחידושים בלימוד התורה. כיון  –לא יהיו עליות 
שעתה החידוש הוא להוציא ולגלות מה שהי' כבר בהעלם בסיני, 

על מה שניתן  הוספה –ולע"ל יהיו החידושי תורה חידושים לאמיתתם 
מסיני, מצד גילוי שורש ישראל בעצמותו ית' שלמעלה מבחי' החכמה. 

שמנוחה שוללת התנועות  –ללת ענין ה"מנוחה" והוספה זו אינה שו
מעצמותו, אבל החידושים שנחדש לע"ל הם בעצמות גופא  דיציאה

 )עיי"ש בארוכה(.

( מוסיף, שבאמת המנוחה שלאחר היגיעה בתורה 22ובהערה )
אינה מנוחה לאמיתתה, אלא רק מנוחה  –והעמידה על אמיתתה 

ילוי ויציאה מעצמותו; . שהרי היא עדיין בדרגת החכמה שהיא גבפועל
החידושים של ישראל שמצד עצמותו ית' ב"יום שכולו שבת  ודוקא

 .לאמיתתה המנוחהזוהי  –ומנוחה לחיי העולמים" 

ועפ"ז מבאר החילוק הנ"ל, שבמסכת ברכות קאי על המנוחה 
שביגיעת התורה מצד עצמה, ובאלף השביעי, לאחר שיעמדו על 

גמ' ב"אין להם מנוחה . . יש להם מנוחה )וכוונת ה –אמיתתה 
בעוה"ב" היא אחר התחי' גופא קודם האלף השביעי(; אבל בסיום 

לגבי התורה שמצ"ע, שתמשיך להיות גם  ההוספהמסכת מו"ק קאי על 
 –" אפילו לעולם הבאבאלף השביעי, וע"ז אומר "אין להם מנוחה 

שגם אז יהי'  –שהכוונה בזה היא גם ל"יום שכולו שבת ומנוחה" 
 המנוחה בלימוד התורה. העדר

ולכאורה צ"ע טובא, דכיון שסו"ס החידוש דלע"ל הוא באופן של 
, ואפילו העליות שיהיו אז הם באופן דמנוחה, ועד שדוקא זוהי מנוחה

מנוחה אפילו אין להם א"כ מהו שאמרו במו"ק " – לאמיתתההמנוחה 
 ליום דוקאלעולם הבא", ומכריח כ"ק אד"ש מה"מ שהכוונה בזה היא 

והרי כיון שלא יהיו אז "תנועות" ויציאה  – ומנוחהשכולו שבת 
זוהי אמיתת המנוחה,  –מנוחה, ואדרבה  יש להםמעצמותו, שפיר 

 מנוחה"? אין להםומהו שאמרו "
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עצם הכרחו של כ"ק אד"ש מה"מ לפרש שכוונת המימרא במו"ק 
ב"אפילו לעולם הבא" היא ל"יום שכולו שבת ומנוחה" )ולא כפי 

בברכות, שהכוונה היא לעוה"ב שקודם האלף השביעי( י"ל, שמפרש 
לעוה"ב", הרי העוה"ב הוא הזמן  אפילומשום דאל"כ מאי קמ"ל ב"

להוספה בלימוד התורה )משא"כ בברכות שמזכירים העוה"ב בדרך 
ניחותא(. ועכצ"ל שמיירי בזמן שלולי זה קס"ד דיש להם מנוחה. אבל 

שיש להם מנוחה וזוהי  –וחה" מנ אין להםעצ"ע איך נכנס בהלשון "
 אמיתת המנוחה?

מנוחה", היינו דכפי  להםובדוחק אוי"ל ע"פ דיוק הלשון "אין 
"אין להם מנוחה".  –שהתלמידי חכמים רואים את ענין המנוחה 

ן להם ובהקדים, שבודאי אין כוונת חז"ל כאן באופן שלילי ש"אי
נם ומאוויים אלא שזה גופא הוא רצו מנוחה" אע"פ שרצונם במנוחה,

שלא יהי' להם מנוחה בלימוד התורה, ותמיד יוכלו  –של הת"ח 
שימשיכו  –להוסיף ולחדש. ורצון זה יתממש גם באלף השביעי 

לחדש, ואדרבה, אז יתממש רצונם בהעדר המנוחה בשלימותו. אבל 
 דוקא אז תהי' המנוחה לאמיתתה. –מצד ענין המנוחה כשלעצמו 

 שי' בזה.ואשמח לשמוע דעת הקוראים 
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 נגלה

 שיטת ר' ירמי' בנהרות שבא"י

 ' לאבקאבסקישישניאור זלמן הרב 
 *ראש הישיבה

 א

 כמביא – בספינה גט המביא: חדא איתא בגמ' )גיטין ז, ב(: "תנא
' ר הא: קשיא לא, ירמיה ר"א! ל"בחו כמביא: אידך ותניא, י"בא

 במעשר יבחי. לארץ בספינה הבא ל"חו עפר: דתנן; רבנן הא, יהודה
 אין אבל, גוששת שהספינה בזמן? אימתי: יהודה ר"א, ובשביעית

 .פטור" – גוששת הספינה

 המים דקרקעית ג"רבנן"(: "אע הא יהודה רבי ובתוס' )ד"ה "הא
 .דלעיל" ממובלעת הכא גרע –ישראל  כארץ הויא

 וצריך להבין:

מהי הסברא לומר שנהרות שבא"י הם יותר גרועות ממובלעות, 
דרבא: כל המעלה של "מובלעות" היא שהן מוקפות מג' צדדים הרי א

ראה רש"י לעיל ד, א(;  –בא"י )משא"כ סמוכות שהם מצד א' בלבד 
לא גרעו לכאורה  –וא"כ נהרות שבא"י שמוקפים מכל צדדיהם בא"י 

 ממובלעות ואדרבא.

________ 
 

 , בית משיח. נכתב ונערך ע"י א' התמימים ללא אחריות.777-מתוך שיעור שנמסר ב (*



 17 ס"ה שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ• שבט תשע"ה  ב"כ 

 ב

 –כן צריך להבין בפשטות דברי הגמ' המקשרת בין גדר המקום 
אם צריך לומר  –או פטור, לעניין הבאת גט ממנו אם חייב במעשר 

 "בפני נכתב ובפני נחתם":

 כוכבים לעובד קנין אין רבה . . א. בגמ' גיטין )מז, א( איתא: אמר
 לעובד קנין אומר . . יש א"מעשר . . ור מידי להפקיע ישראל בארץ

מעשר כו'. ומשמע בגמ' דאיפליגו בה נמי  מידי להפקיע י"בא כוכבים
 .1תנאי

יצטרכו לומר בביתו "בפני  –וא"כ, למ"ד שיש קניין לנכרי בא"י 
הרי פשיטא שכל  –גדולה לומר כן  הנכתב ובפני נחתם", וזה תימ

 האנשים שם הם "בקיאי וגמירי".

, 2ב. הרי גם בארץ ישראל עצמה יש קרקע שאינה ראויה לזריעה
אינם  –ומהי הסברא לומר שבכל מקומות אלו שא"א לזרוע בהם 

 שכיחי וגמירי" וצריך לומר שם "בפני כו'"?"

ג. הרי מצינו )כנ"ל בתוס' שם( גבי "מובלעות" ו"סמוכות" שאין 
צריך לומר בהם "בפני נכתב כו'", והרי בהם פשיטא שפטור ממעשר 

 .3כי אינם א"י, וקשה על הנ"ל שתלוי בתרומות ומעשרות

 ג

 ץדאר בנהרות: אמר יצחק בר נחמן והנה לקמן איתא: "רב
 הגדול כו'". בים – פליגי כי אלא, פליגי לא עלמא דכולי ישראל

וצריך להבין דיוק לשון הגמ' שבהוו"א דהגמ' דיברו דווקא גבי 
דהרי בשניהם יהיה אותו  –שבא"י ולא סתם מקום מקוה מים נהרות 

דין לגבי זריעה ומדוע שיהיה הבדל לגבי גיטין; ובפרט לפי פי' התוס' 
 .בת זריעההוא מצד שאין תחתיו קרקע שכל הפטור בספינה 

________ 
 

 כמ"ש הרדב"ז על הרמב"ם פ"א מהל' תרומות הל' י. (1
ות כמו קרקע שהיא "צחיח סלע" שא"א לקנותה )בחזקה( בחרישה, אלא רק בשטיחת פיר (2

)ראה רמב"ם הל' מכירה פ"א הט"ו(; וכ"ה היום ברוב ערי א"י המכוסים בזפת, אספלט, מרצפות אבן 
 וכה"ג, וכפשוט.

הערת המערכת: ראה גם מ"ש הת' מ.מ.א. בקובץ ז )תפא( בביאור עניין זה, וכאן נתבאר  (3
 אך מתיישב על הלב. –אמנם באופן מחודש 
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 ד

 מנחות)והנה לקמן בתוס' ד"ה "עציץ נקוב" הביאו דברי הגמ' 
 וקורא, מביא ושבעציץ שבספינה ושבחורבה שבגג חדא "תנא :(פד, ב
 כאן קשיא לא אעציץ עציץ ומשני: קורא; ואינו מביא אידך ותניא
 עץ בשל כאן קשיא לא נמי אספינה ספינה נקוב, בשאינו כאן בנקוב

 חרס". בשל וכאן

ובטעם הדבר שלא תירצו כן בגמ' דידן גבי החילוק בין ב' 
הברייתות דהמביא גט בנהרות שבא"י )נקוב או לא, חרס או עץ( כתבו 

 לענין ל"חו מדהויא יהודה' לר גוששת דאינה דהיכא שם: "דנהי
 על ל"חו דשם כיון משום היינו – גט לענין ל"חו נמי חשיבא מעשר

 במדינת תחלוק שלא כדי וגמירי דשכיחי ג"ואע נכתב בפני ל"צ קוםהמ
 .כו'" הים

 וצריך עיון גדול:

הרי כל הסוגיא כאן היא בפשטות אליבא דת"ק ור"ג דאכן חלקו 
במדינת הים, ולא כר"א שגוזר אף על כפר לודים; וכמו שמביא התוס' 

תבו לעיל ש"הכא גרע ממובלעות" והיינו דלא כר"א, וא"כ, כיצד כ
 ג"ואע נכתב בפני ל"צ המקום על ל"חו דשם התוס' כאן ד"כיון

 ".הים במדינת תחלוק שלא כדי וגמירי דשכיחי

 ה

 וי"ל הביאור בכל הנ"ל:

בדרך כלל, האמירה בפני נכתב קשורה בעיקר לשכיחי וגמירי 
מצד מצויין לקיימו, ככו"ע;  –כמפורש בכל הסוגיות שלפנ"ז )שכיחי 

לרבה(, ולכן הולכים בכל מדינה ומדינה לפי  –וגמירי מצד לשמה 
אין צריך לומר וכמו שהגמ' עצמה  –עניינה: אם "שכיחי וגמירי" 

צריך לומר.  –, ואם לא שכיחי וגמירי לבר מבבלאומרת )לעיל ו, א( 
 אלא שהסתפקו חז"ל בדין נהרות שבא"י.

דהנה נהרות הם בפשטות מושכים מים במהירות ממקום למקום 
אליו כל הגויים" כמבואר בריבוי  ונהרוו נהרות מל' ")ולכן נקרא

מקומות בחסידות(, ולכן, נוסעות בהם ספינות הבאות ממדה"י לא"י; 
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יש ספק אם צריך  –ומכיון שנמצאים בהם אנשים מב' המקומות 
שאין בהם אלא בני  –)משא"כ אגמים ושאר מקוי מים  4להגיד או לא

 "י(.א"י כיון שאין נוסעים דרכם מחו"ל לא

אם יש עליו  –ולכן תקנו חז"ל שפוסקים הדבר לפי קרקע המקום 
"שם ארץ ישראל". והיינו, דאין כאן עניין 'שכלי' בקשר בין תרו"מ 
לגט אלא זהו עניין 'טכני'; דכיון שרוצים לפסוק דין על מקום ספק, 

 אם יש עליו שם א"י. –פוסקים לפי השם שקוראים לו 

ך לומר אף בקרקע נכרי ובצחיח ועפ"ז את"ש שבא"י עצמה צרי
כי שם אין ספק ש"שכיחי וגמירי" ולכן אין צורך להגיע  –סלע 

 להכרעה ה'טכנית' של חז"ל.

 –דלעיל"  ממובלעת הכא ועפ"ז את"ש נמי דברי התוס' ד"גרע
דאכן במובלעות אין ספק שאנשיהם "שכיחי וגמירי" ולכן אף שהם 

 .5ם "בפני כו'"אין צריך לומר בה –חו"ל ואין בה תרו"מ 

 ו

והנה לעיל הובאה הקושיא מדוע השתמשו התוס' בל' "לא תחלק 
 במדה"י" אף שסוגיין כת"ק.

וי"ל הביאור בזה, דאמנם השתמשו התוס' באותם מילים של ר"א 
 אך המשמעות היא שונה: –

דכל מה שחלקו ת"ק ור"א אי אמרינן "שלא תחלוק במדינת הים" 
דולים )כמו רקם, חגר, כפר לודים הוא רק בין מדינות או ערים ג

ובבל(; אך כיון שכאן אין מדברים על חבל ארץ גדול או מקום מסויים 
 –אם הספינה היא של עץ או חרס  –בחו"ל אלא על אותו מקום עצמו 

 כו"ע מודו שאין חולקין הדבר ותמיד יש עליה שם חו"ל.

________ 
 

נשים ב"מובלעות" גמירי ושכיחי; משא"כ בספינה, כל ולכן זה גרוע ממובלעות וכו', כי הא (4
 הזמן נוסעים אנשים אחרים ואין קשר בין בני א"י ובני חו"ל הנמצאים שם.

, י"ר בדעת שהוא – ממובלעות שגרע' )התוס חלקי' ב בין הקשרוהשתא יש לבאר גם  (5
כיון שכאן זה  –: דרק לאחר שחידשו התוס' דגרע ממובלעות (ע"ככו שהוא – למעשר גט ושדומה

יכולים לחלק בין קרקע בת זריעה ללא; כי לפנ"ז היה קשה כהנ"ל שגם  –ספק משא"כ שם זה וודאי 
 בא"י יש קרקע שאינה בת זריעה.
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והדבר פשוט. דאף אם יקרה דבר שתקום ישיבה באמצע חו"ל, 
הרי כיון  –היו קרוב לשם יהודים יראים וחרדים ד"שכיחי וגמירי" וי

שהוא מקום קטן ולא "עיר" "מדינה" וכו', לא יחלוק ת"ק ויאמר 
שצריכים לומר גם אם מביאין משם; וכ"ש הכא שבמקום קטן זה 

 שלא יחלקו. –עצמו יש הבדל אם זה נקוב או לא וכו' 

 ז

בין ספינה גוששת  אלא שעדיין צריך להבין חילוק זה עצמו
לשאינה גוששת: דהרי כל מה ד"עציץ נקוב ה"ה כארץ" הוא משום 

מהארץ, וא"כ כיון שגם בספינה גוששת וגם בספינה  יונקשהוא 
שאינה גוששת אין עפר חו"ל שבספינה יונק מן הקרקע של ארץ 
ישראל, מהי הסברא לומר שיהא הנזרע בעפר חו"ל זה חייב במעשר. 

הרי אין כאן יניקה  –שבכל ספינה חייב במעשר  ובפרט לשיטת רבנן
 מעפר א"י.

לב בסוגיין -והנה גבי החילוק בין עליה לספינה כתב המהר"י בן
שעפר א"י בכל מקום שהוא חייב בתרומות ומעשרות, וכן עפר חו"ל 

מתבטל ומתקדש בקדושת הארץ וחייב תמיד  –שהגיע לארץ 
ו"ל זה מתבטל במעשרות. וא"כ כל הספק כאן הוא האם עפר ח

 ומתקדש בקדושת א"י או לא.

העלייה  –ועפ"ז מבואר החילוק בין עליה לספינה: דבעליה 
עצמה היא א"י ולכן היא יכולה לבטל העפר שבה שיוכלל בקדושת 

 הארץ, משא"כ ספינה אינה א"י כיון שאינה קבועה בקרקע.

 ועפ"ז יש לבאר פלוגתת רבנן ור"י דלעיל:

העפר  –רם", ומכיוון שהמקום הוא א"י לרבנן סברי ש"המקום גו
שבו מתבטל ומתקדש ולכן עפר זה חייב תמיד בתרומות ומעשרות; 
משא"כ ר"י סבירא לי' ש"החומר גורם" ולכן כיון שאין החומר קרוב 

 אין העפר מתבטל. –לעפר 

 אלא שבזה עצמו יש חילוק:

היא עצמה עם כל אשר בה בטלים  –כאשר הספינה צמודה לארץ 
ולכן העפר בטל; משא"כ כאשר אינה גוששת ויש הפסק מים לארץ 

המים עצמם אינם א"י )כיון שמגיעים מחו"ל, וכנ"ל בדיוק  –ביניהם 
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אין הבטל  –( ורק בטלים לא"י, וכיון שהם עצמם בטלים נהרותהל' 
 .6יכול לבטל אחרים

 ן הנ"לבעני

 א' מאנ"ש
 כאן צוה ה' את הברכה –שכונת המלך 

 א

הלוי אבקאווסקי ל ז"שוב טעם ראש הישיבה הרלעיל ביאר בט
דהוא  –את דברי הגמ' אודות "נהרות שבא"י" לדעת ר' ירמיה  שי'

מטעם שאנשים הנמצאים בנהרות על הספינות הם גם מא"י וגם 
כהכרעה  –מחו"ל, וא"כ יש ספק איך לדונם, ופסקינן ע"פ זריעה 

 טכנית ולא מהותית.

 אלא שעדיין צ"ע:

 על ל"חו דשם ו כתב, ד"כיון"עציץ נקוב" בסופד"ה א. בתוס' 
 תחלוק שלא כדי וגמירי דשכיחי גב על ואף נכתב בפני ל"צ המקום
הים", ומוכח דמיירי בשאלה על קדושת הארץ עצמה ולא אי  במדינת

 שכיחי וגמירי כאשר חלק א"י וחלק חו"ל.

פוסקים אנו "ספיקא דאורייתא  –ב. הרי בכל מקום שיש ספק 
ם זהו אכן פסק טכני עקב חוסר אפשרות לחומרא, דרבנן לקולא", וא

 מדוע לא אמרינן ספיקא לקולא ואי"צ לומר בפני נחתם? –אחרת 

ג. מלשון הגמ' שכתבה בפשטות "לא קשיא, הא ר"י הא רבנן" 
משמע יותר שבזה ממש נחלקו, ולא רק שאנו מסופקים ולכן הולכים 

היה כל לפי מחלוקת זו; דאל"כ הו"ל לגמ' לפרש יותר. ודוחק לומר ש
 ."טכנית"כך פשוט לגמ' שבגלל שהוא ספק אנו עושים פסיקה 

 וע"כ נראה לבאר הגמ' באופן אחר, ויומתק כהנ"ל, וכדלקמן.
________ 

 

ואולי י"ל ע"ד דוגמא ממי המקוה: דרק מי גשמים ממש יכולין לטהר מים שאובין ע"י  (6
אף שאפשר לטבול בהם ואין שום  השקה; משא"כ מים שאובין שטהרו במי גשמים )ע"י השקה(,

 מ"מ אינם יכולין לטהר מים שאובין אחרים ע"י השקה. –חשש 
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 ב

ולכאורה נראה לומר, דכל ספק הגמ' הוא כיון שנהר אינו מקום 
מוגדר, והיינו, שאינו מקום רגיל שגרים שם אנשים ולכן חשבה הגמ' 

, דכיון שעיקר התקנה הייתה על א"י ולא על דאין לו דין א"י; והיינו
מוגדר אינו א"י ולא נפטר מאמירה זו  שאינוממילא מקום  –חו"ל 

דהם  –ד"בפני נחתם". ולכן הביאה הגמ' בפשטות מחלוקת ר"י ורבנן 
 קשורים ממש כדלקמן.

 – ישראל בארץ דהנה כתב רש"י בביאור מחלוקתם: "כמביא
 בחוצה נכתב, כמביא בפני לומר ךצרי ואין יבשה דרך מביאה כאילו
 .הארץ" תורת לכל יבשה תורת לו אין שהנהר – לארץ

יבשה", ב. מהו  ויש לדייק: א. מה החידוש ש"כאילו מביאה דרך
ת יבשה לכל תורת הארץ", מדוע שנהר בתוך הארץ הלשון "אין לו תור

 הכל?לא יהיה כמו הארץ ב

האם למי הנהר ומוכרח לומר ע"פ הנ"ל, דסברות המחלוקת היא 
יש תורת יבשה או לא; ולכן מחדשים חכמים שנהר הוא גם א"י, היינו 

אין תורת קרקע א"י.  מיםגם המים נחשבים כמו הקרקע. ור"י אומר של
 והיינו, שכוונתם באמירה "נהר" היא למים שבנהר ולא גם לקרקעיתו.

 כארץ הויא המים דקרקעית גב( על וע"ד לשון התוס' ")אף
שפשיטא לן שיש תורת ארץ ישראל בקרקעית המים,  –" כו' ישראל

והמחלוקת היא האם למים יש תורת ארץ ישראל ג"כ: דלרבנן יש 
 ולר"י אין.

 ג

 דלעיל: ז"שוע"פ הנ"ל א"ש קושיות הר

א. יש יותר סברא במובלעות מאשר בנהר, כי התקנה הייתה על 
לפטור לומר בו  וגדר, וכל הסבראממקום מוגדר כנ"ל, ונהר אינו מקום 

היא רק מטעם דגם המים הוו א"י, וממילא יהיה פטור כי לא מצינו 
שחלקו חכמים בא"י עצמה בין מקום למקום. משא"כ מובלעות 
פטורות מעיקר התקנה ולא צריכים להגיע לעניין של "לא פלוג רבנן 

 בא"י".
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יצטרכו לומר גם במקום שאינו חייב במעשרות  הב. בא"י עצמ
כי הוא מקום מוגדר והוי  –סלע או קרקע שקנאה עו"כ(  )קרקע צחיח

 א"י.

 –ג. תוס' אינו צריך לפרש כ"כ באומרו שקרקעית המים הוי א"י 
כי הוא מוכח מלשון רש"י, והרי תוס' )כשמו כן הוא( בא בהמשך 

 לדברי רש"י.

 ד

 גט והנה לעיל בריש מסכתין, ביאר רש"י על המילים "המביא
 כדאמר מבבל בר הים מדינת ליה קרי ל"חו "כל – הים" ממדינת
 .לקמן"

 . . לאפוקי רחוק דמשמע הים משא"כ התוס' כתבו, ד"ממדינת
 .גמליאל" רבן בהו דפליג וחגר רקם

אם אכן ת"ק חולק על ר"ג דברקם  –ולכאורה קשה על רש"י 
וחגר אי"צ לומר, איך כל חו"ל קרי מדינת הים; וכן מה צריך רש"י 

 בבל?לפסוק כאן כרב גבי 

אלא י"ל, דרש"י רוצה להדגיש לנו שכל התקנה לומר "בפני 
; ולכן ממשיך רש"י "לבר חו"לנחתם" הוא מצד שמקום זה הוא 

דכשם שבבל יוצא מן הכלל דחו"ל והוא יותר דומה לא"י  –מבבל" 
כיון דשכיחי וגמירי, כ"ה גם ברקם וחגר: כיון שדומים הם לא"י, 

 ם בחו"ל ובמדינת הים.ושכיחי וגמירי בהו, אינם נכללי

עם המבואר לעיל: דלשיטת ר' יהודה הגורם את  מתאיםוזה 
התקנה הוא אם הוא מוגדר כא"י או לא, וכיון שרקם וחגר הם "סוג" 

; ולכן גרע נהר ממובלעות בהם לא צריכים לומר –של ארץ ישראל 
כי מובלעות הם מוגדרות כסוג של א"י, משא"כ מי  –)כשיטת התוס'( 

 דבר לא מוגדר ואינם כא"י. הנהר הם

 ה

 יהודה' ר והא הא: אמר עפ"ז יש לבאר המשך דברי הגמ': "אביי
 שהספינה בזמן כאן, גוששת הספינה שאין בזמן כאן: ק"ול, היא
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דבפשטות משמע שרק רוצה להעמיד "כולה ר"י היא", אך  –גוששת" 
 נראה לומר שהוא בא לחדש כאן עניין גדול;

מי' היינו יכולים לומר שרק מקשרים את והיינו, דבשיטת ר' יר
שאם בכללות אין תורת הארץ נגזור  –המחלוקת הנ"ל בכללות לגיטין 

ג"כ לעניין גיטין; ולכן מחדש אביי שזה ממש קשור ונובע מאותו דין 
ולכן אפי' אותו תנא )ר"י( שאומר שהוי  –)אי המים הוי א"י או לא( 

 יאמר במקרה אחר דהוי כא"י. –כחו"ל 

שעניין זה אי הוי כא"י או  –הו ג"כ מה שממשיך ר"ז ומחדש וז
 כחו"ל נוגע גם לעציץ נקוב.

 יהודה רבי למחלוקת ובהקדים דיוק דברי רש"י בד"ה "באנו
 מיחייב לא יהודה ולרבי דמי דמנחא כמאן אוירא "לרבנן – ורבנן"

אארעא", דצריך להבין מהו הלשון  דמנחא עד מדאורייתא במעשר
 א דמי"?"כמאן דמנח

בפשטות היה אפשר לומר שהוא "יונק מן הקרקע" כמו כל דבר 
מונח, אבל לפי זה אי"מ: א. לא היה צריך להדגיש "כמאן דמנחא" 
אלא היה אומר בפשטות דיונק מן הקרקע, ב. מה הקשר בין נהר לאויר 

 הרי בנהר פשיטא שאין יניקה כמו באויר. –

רבנן מי הנהרות הם ל –ולכן יותר מסתבר לומר כדברינו לעיל 
א"י ויוצא שהספינה מונחת על א"י, וממילא י"ל שגם האויר הוי א"י 
והעציץ נמי מונח על הארץ; ולר"י המים אינם בגדר א"י וממילא אין 
הספנה מונחת על א"י, וגם העציץ אינו מונח על א"י כי אין האויר 

 א"י.

לרבנן דאכן מודה ר' יהודה  –מגיע רבא וחולק אביי ור"ז  בזהו
שלמים ואויר יש תורת א"י בדיוק כמו לאדמה וכו', וכל מחלוקתם 

דלרבנן הוא מוגדר כקשור  –היא בדין דבר שאינו מונח וזז כל שעה 
למה שמתחתיו ולר"י לא; וממילא בדבר שמונח, אף אם מונח על אויר 

ה"ה מומח על דבר שיש לו תורת א"י לכו"ע וחייב  –או מים וכו' 
 במעשר וכו'.

איתי תלון משוגתי וה' יכפר  –נראה לענ"ד כתבתי, ואם שגיתי וה
 .בעדי
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 בתוד"ה מצת כותי מותרת

 אקסלרוד' שימנחם מענדל ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 א

איתא בגמ' )גיטין יו"ד, א( דתניא "מצת כותי מותרת ואדם יוצא 
בה י"ח בפסח וכו'", וכתבו התוס' )ד"ה מצת( "וא"ת הלא גזרו על 

אמרינן בפדר"א )פ' לח( לפי שהיו מבטלין בנין ביהמ"ק בימי פתן כד
עזרא וכו', ואור"ת דמיירי בעיסת ישראל שעשה כותי מצה ממנה. 
וא"ת אמאי יוצא בה י"ח, דילמא לא שמרה לשם מצה, דחשידי אלפני 
עור וגו' )נדה נז, א(. וי"ל כגון דקים לן דאין לכותי מצה אחרת שיוכל 

בריש חולין )ד, א( קוטע ראשו של אחד מהן לצאת בה י"ח כדמשמע 
 וכו'".

ונתחבטו המפרשים, משום מה הקשו התוס' את קושייתם הב' 
דוקא על הא דאמרו דאדם יוצא במצה זו י"ח, ולא על הא דמותרת 
באכילה )ובפרט דלכאו' זהו איסור חמור יותר(, וכתבו בזה כמה 

. ועכ"פ מובן ביאורים )עיין במהרש"ל במהרש"א וכן במהר"ם שיף(
מדבריהם דקושיית התוס' הב' היא בדוקא על דין זה ולא על הדין 

 הראשון, כדיוק לשונו "אמאי יוצא בה י"ח"?

ועפ"ז צלה"ב משום מה חברו התוס' את ב' הקושיות והתירוצים 
דמאחר שהקו' והתי' הא' מבארים  –שאמרו כאן וצרפום לדיבור אחד 

ילה( והקו' והתי' הב' מבארים הדין הא' )היאך מצה זו מותרת באכ
הדין הב' )היאך יוצא בה י"ח( הי' מן הראוי שיפרידום לב' דיבורים 

 שונים, ומה ראו לצרפם יחד?

 ב

שהקושיא הב' מתעוררת דוקא ע"פ  –ואולי יש לומר הביאור בזה 
 התי' שתירצו בדיבור זה על הקו' הא':
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ותים בכך דהנה, בענין "לפני עור לא תתן מכשול" לא חשידי הכ
אלא היכא שלא עומדים הם להשתמש ממעשה ידיהם, דדוקא אז יש 
לחשוד בהם שמא לא אכפת להו להכשיל הישראל, משא"כ היכא 

 ם ודאי שאין לחשוד אותם בכך, כיוןשעושים זה גם לצורך עצמ
 ., וכדברי התוס' כאןשלהכשיל א"ע לא חשיד

י שבפשטות : אילו באמת הי' מדובר כאן בעיסת הכותועפ"ז מובן
עושה ממנה מצה גם ובעיקר לצורך עצמו, לא הי' מקום לחשוד שלא 
ישמרה לשם מצה וכו' כיון שלהכשיל א"ע בודאי אינו חשוד, אך כיוון 
שמיירי כאן בעיסת ישראל וממילא מסתמא אינו עושה אותה לצורכו 

 שפיר יש לחשוד אותו בכך.

דכיון שעל ועפ"ז את"ש הקשר והשייכות בין ב' חלקי התוס', 
תיכף הקשו היאך יוצא בה  לכןהקו' הא' יישבו דמיירי בעיסת ישראל, 

כיון שמיירי שלא עושה אותה לצורך עצמו, משו"ז דוקא יש  –י"ח 
 לחשוד אותו שמכשיל את הישראל.

 ג

ועפ"ז לכאו' אפשר להוסיף ולומר יישוב נוסף לקושיית 
 '(:המפרשים הנ"ל )מדוע לא הק' התוס' אלא על הדין הב

ובהקדים, דהנה האמור לעיל דבעיסת ישראל לא אכפת לי' 
להכותי שלא לשמרה לשם מצה כיון שמסתמא לא הוא ישתמש בה, 
לכאו' אינו מדוייק, אלא לגבי מה שאינו משמרה, דמאחר ובאותה 
מדה יכול הוא להשיג מצה אחרת שנשתמרה לשם מצה, לכן לא אכפת 

"מ לצאת בה י"ח, אך לגבי לי' להכשיל הישראל שישתמש במצה זו ע
מה שמחמצה, זה לכאו' אין לחשוד בו שיכשיל הישראל מאחר 
שסו"ס יתכן שירצה לקנות או לקבל ממצה זו לאוכלה בפסח ולא 

 להכשל באיסור חמץ.

כלומר: לגבי לצאת בה י"ח, שלזה דרוש רק כזית מצה, בודאי לא 
כיון  אכפת לי' להכותי שלא יוכל להשתמש בה ע"מ לצאת בה י"ח

שבכל אופן יכול להשיג תמורתה מצה אחרת, אך לגבי שלא להכשל 
באכילת חמץ שלזה דרושים כו"כ מצות, בודאי עדיף לי' שגם מצה זו 

 לא תהי' מחומצת ויוכל גם הוא אם ירצה להשתמש בה.
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דעל הדין הא'  –ועפ"ז את"ש אמאי הקשו התוס' רק על הדין הב' 
 אע"פ שהיא עיסת ישראל.יש לתרץ דאין רוצה הכותי לחמצה 

 יישוב קושיית תלמיד הקרבן נתנאל
 על הרשב"א

 הנ"ל

 א

גט שיש עליו עד כותי פסול חוץ מגיטי  תנן )גיטין יו"ד, א(: "כל
לא ת"ק  –נשים ושחרורי עבדים", ואיתא ע"ז בגמ' )שם(: "מני מתני' 

ולא ר"א ולא רשב"ג דתניא וכו'", ומסקינן: "לעולם ר"א, וכגון 
דחתים ישראל לבסוף. דאי לאו דכותי חבר הוה, לא מחתים לי' 

 מקמי'".

לפרש דאפי' בדלא וכתב הרשב"א )ד"ה הא דאמרינן(: "איפשר 
אחזוק קאמר וכו', ואיפשר נמי לפרש דדוקא בדאחזוק הוא דמכשר 
לי' ר"א, כיון דכולהו אחזוק בהא, ולא פסלינן אלא משום דאינם 
בקיאים בדקדוקים, בחזקה זו דאין ישראל זה מקדימו לו בחשיבותו 
סגי לי', וסמכינן עלי' כו'. אבל אי לא אחזוק כלל כולי האי לא סמכינן 
אחזקה זו שיהא זה מחזיק במצות ומדקדק עלי )ומסיים( וזה נראה 
עיקר". )ועיי"ש שמוכיח כן מהא דלא העמידו המשנה באופן זה 

 כרשב"ג(.

 ב

ובקרבן נתנאל )אות פ'( הביא ש"הקשה בזה חד מתלמידי לדבריו 
אימא ר"א היא ואחזוק  –מאי פריך אי הכי אפילו שאר שטרות נמי 

שטרות וכי לא אחזוק כלל לא סמכינן אחזקה  בהא ולא אחזוק בשאר
זו שיהא זה מוחזק במצוה ומדקדק עליו )ומסיים( וצ"ע רב ליישב 

 דברי הרשב"א".
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וכוונתו, דהוקשה לו עפ"ז המשך דברי הגמ' שהקשו א"כ מהו 
ההפרש בין גיטין ושחרורי עבדים לשאר שטרות שפסולים גם באופן 

אמרו שהוא משום דאמרינן זה )ולא מצאו יישוב לקושיא זו עד ש
רווחא שבק וכו' ושזה אינו שייך בגט משום דעדי הגט אין חותמים 

דאם כ"ה האמת דכ"ז אינו שייך אלא היכא  –אלא זה בפני זה( 
דאחזוק )וכדברי הרשב"א( הי' אפשר לתרץ הקו' בפשטות יותר דהוא 
משום שמיירי דלא אחזוק בשאר שטרות )וכדמצינו באמת אוקימתא זו 

עיל בקושיית הגמ' איך להעמיד המשנה כרשב"ג(, ומהא דלא תירצו ל
 כן לכאו' משמע דא"צ לחזקה כלל. וכנ"ל נותר הוא בצ"ע.

 ג

דבנוגע לחזקת הכותים  –ולפענ"ד נראה ליישב דברי הרשב"א 
 הפרש יש בין גיטין לשאר שטרות:

דהנה ההפרש בין גיטין לשאר שטרות מובן בפשטות, דגיטין 
אינה מובנת בשכל והיא רק חוק ומצות התורה, משא"כ ה"ה מצוה ש

שאר שטרות )כגון שט"ח וכדו'( ה"ה מצוה שמובנת בשכל אנושי ועד 
בשכל דאו"ה )וע"ד ההפרש בין מצות מסוג משפטים למצות מסוג 
חוקים ועדות(. ואע"פ שגם בשאר שטרות ישנם הלכות התורה שהם 

נים שלאו דוקא שהם מובנים בשכל אנושי, מ"מ זהו ריבוי הלכות ודי
דוקא בפרטי המצוה, אך עצם המצוה עכ"פ ה"ה בודאי מובן בשכל, 

 ודלא כבגיטין שעצם המצוה עצמה אינה מובנת בשכל.

והנה, היכא דחתים ישראל לבסוף דמזה מוכח דהכותי החתום 
תחלה ה"ה כותי חבר, אין פי' הדבר שכיון שחבר הוא א"כ ה"ה 

חזקת יר"ש שמחזיק בעצם המצוה )דגיטין(, כ"א רק שכיון שבחזקת ב
חבר הוא ה"ה מסתמא יודע את פרטי ההלכות כיצד לבצע הדבר 
בלבד. והיינו, דבכל מצוה יש את עצם המצוה ויש את הדרכים כיצד 
צריכים לקיימה, וכותי זה שהוא בחזקת חבר אע"פ שהוא בחזקת 

ראי' שבכלל מחזיק הוא בה שיודע איך לקיים המצוה מ"מ אי"ז 
 מצ"ע.

וע"פ ההפרש הנ"ל בין גיטין לשאר שטרות לכאו' אפ"ל דכל מה 
שכ' הרשב"א שנוסף ע"ז שחתם ישראל לבסוף צריך שיהיו כותים 
מוחזקים בעצם המצוה אי"ז נכון אלא בגיטין דוקא ולא בשאר שטרות 



 19 ס"ה שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ• שבט תשע"ה  ב"כ 

שמכיון שבגיטין דוקא יש לחשוש שאין הם )הכותים( מחזיקים  –
בעצם המצוה כיון שאינה מובנת בשכל משו"ז אין להסתמך על 
חתימת הישראל שלאחר חתימת הכותי עד שיהיו מוחזקים בה מצ"ע; 
משא"כ בשאר שטרות מכיון שאין לחשוש שאין הם )הכותים( 
מחזיקים בעצם המצוה כיון שהיא מובנת בשכל משו"ז שפיר שייך 

י גם היכא שאינם להסתמך על חתימת הישראל שלאחר חתימת הכות
מוחזקים בה מצ"ע. ואת"ש מה דלא תירצו כגון דאחזוק בהא ולא 

דאעפ"כ הי' אפשר להסתמך על חתימת הישראל כיון  –אחזוק בהא 
שבשאר שטרות א"צ חזקה. ונתיישבה קושיית תלמיד הקרבן נתנאל 

 ומובנים דברי הרשב"א.

 בטעם תקנת זמן בעבד

 גרוזמן' שימרדכי ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

? בקידושין זמן תקנו לא מה איתא בגמ' )יבמות לא, ב(: "מפני
 בת משום ד"למ אלא, פירי לה לית ארוסה, פירי משום ד"למ הניחא
 דמקדש ואיכא ספאבכ דמקדש דאיכא משום! זמן ליתקין, אחותו

? ליעביד היכי, אפשר דלא משום: א". אב .זמן  רבנן תקון לא, בשטרא
 אחותו דבת זמנין – דידיה גבי לינחה, ליה מחקה –דידה  גבי לינחה

 – לא ואי, ליסהוד ליתו דזכירי אי – עדים גבי לינחה, עלה ומחפה היא
 ימפ ולא מפיהם: אמר ורחמנא, מסהדי ואתו מכתבא דחזו זמנין

 .כתבם"

ובתוס' )ד"ה "והא עבדא"( הוכיחו דקאי על שטר שחרור עבד 
 שוו דרכים' "בג תנן דגיטין ק"ולא על שטר קנייתו, ולכן הקשו, דבפ

עבדים" ואם זמן שוה בגיטי נשים ושחרורי  לשחרורי נשים גיטי
 וליתיה עבדים לשחרורי נשים גיטי ששוו זמן נמי "ליתני עבדים

 בקידושין".
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 טעמא חד הוי התם ודפריך התם דחשיב מילי ד"כלותירצו, 
 להתירו בא עבדים דשחרורי זמן אבל עבדים, ושחרורי נשים בגיטי

 .8פירי" משום 7נשים וגיטי ישראל בבת

ולכאורה קשה, דהרי א' מן הדברים ששוו גיטין נשים לשחרורי 
, לעבדי זה שחרור ושטר לאשתי זה גט תן עבדים לר"מ הוא "האומר

יחזור". וביארה הגמ' )גיטין יב, ב ואילך(,  – בשניהן לחזור רצה אם
דבאשה חוב הוא לה כיון שאוסרה בתרומה ואין היא מקבלת יותר את 
מזונותיה; משא"כ בעבד לא שייך טעם זה, ולכן הטעם ש"חוב הוא 

 ליה". פריצה, ליה שכיחא, ליה לו" הוא כיון שנאסר בשפחה ד"זילא

שים הוא מטעם אחד ובגיטי עבדים ומכאן משמע, שאף שבגיטי נ
מונה המשנה שפיר דבר זה כא' מן הדברים ששוו  –הוא מטעם אחר 

 גיטי נשים לשחרורי עבדים.

ונראה לתרץ בפשטות, דאף שבפרטי פרטות יש הבדל בין 
אין חבין לו לאדם שלא  –הטעמים, מ"מ בכללות הוא מטעם אחד 

לגמרי, דבגיטי עבדים הם ב' תקנות שונות  –בפניו; משא"כ גבי זמן 
לכו"ע חוששין שמא יתירו בבת ישראל קודם לכן, ובגיטי נשים 

 חוששין לזמן )אליבא דר"ל(.

שמא יקדים הזמן, ובו גופא ב'  כללי]ואין לומר שיש חשש 
התקנה עצמה ולא הסיבה; ובמילים אחרות:  יהוחששות פרטיים, כי ז

בגט, וממילא  התקנה של זמן היא לגרום לבעל לא לשנות את הזמן
 הסיבה היא לא "שמא ישנה" אלא כ"א לעניינו. ודו"ק[.

• 

עוד יש להקשות, מהי כונת התוס' דזמן דשיחרורי עבדים הוא 
 , דיש לבארו בכמה אופנים:"בשביל "להתירו בבת ישראל

א. לכאורה היה נראה לומר, דמיירי כגון שקידש העבד אישה 
שיזכה העבד ולכן כותב לו בעבדותו ובא שני וקידשה, ורוצה האדון 

)אף שאליבא דאמת היה  ושטר שחרור מוקדם כדי שתהא מקודשת ל
 עבד ומקודשת לשני(.

________ 
 

להצילה ממיתה ולא  –ולשיטת ר"י נמי ס"ל שהוא מטעם "שמא יחפה על בת אחותו"  (7
 להתירה להינשא, ואינו דומה לעבד שהוא להתיר העבד להינשא.

 ו באופן אחר.ועיין תוס' גיטין י, א )ד"ה "כי קתני"( שתירצ (8
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אך צ"ע, שהרי כתבו התוס' )גיטין שם( דלא איכפת לן בקידושין 
 קדושין שתקבל שכיחא אם תחשוב האשה שהיא מקודשת, ד"לא

נו זמן מקודשת"; וא"כ, לא נראה שיתק להיות שסבורה כיון מאחר
בגיטין בשביל זה )כמו שלא תיקנו דאין חותמין עדי קידושין אלא זה 

 בפני זה, עיי"ש(.

וכן קשה, שהרי גם אין החשש כאן מצד "להתירו בבת ישראל" 
 באשה פלונית זו, והו"ל לכתוב המקרה בפירוש. יזכהאלא ש

ב. אולי אפ"ל שהחשש הוא שמא יזנה עבדו עם בתו ויפסלה 
נה, ויכתוב לו האדון שטר שחרור מוקדם ובכך יציל לכהונה מדין זו

את בתו שתהיה פנויה ותהא מותרת לכהן הדיוט עכ"פ )שהרי 
בפשטות לית מאן דס"ל כר"א ש"פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה"( 
שהרי "זנות שכיחא" )כמ"ש התוס' גיטין יז, ב. דכל מה דזנות לא 

פנויה ובפרט שכיחא הוא רק בנשואה ולא בארוסה, וכ"ש לא ב
 האב(.-כשחיים יחד בבית האדון

שהרי  –אלא שעפ"ז צ"ע בלשון "להתירו בבת ישראל" )כנ"ל( 
ההיתר דבת ישראל לשעבר הוא בשביל טעם אחר, והיינו להתירה 
להנשא לכהן; וא"כ לא הו"ל להתוס' להביא הטעם ד"להתירו" שאינו 

 הטעם המהותי אלא הפרט בהתרת בתו.

 ונשתחררה השפחה על מות כד, ב(: "הנטעןג. איתא במשנה )יב
מידו",  מוציאין אין כנס ואם יכנוס לא זה הרי ונתגיירה הנכרית על או

וא"כ, מצי מיירי שבא על פנויה סתם, ורוצה האדון להתירו להנשא לה 
 לכתחילה )ובפרט אם היא בתו, כנ"ל אופן הא'(.

ותר אלא שגם בביאור זה צ"ע בלשון "להתירו בבת ישראל" די
 היה טוב לכתוב "בבת ישראל שבא עליה לפנ"ז".

 , ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.9וצ"ע מהי כוונת התוס'

________ 
 

 נשים וגיטי פירי משום עבדים דשחרורי"גם צ"ע מדוע לא הלכו התוס' לשיטתי' וכתבו  (9
 ש"כמ) הוא עבדים ובשחרורי, כפשוט אחותו בת משום י"כר הוא דבאשה, והיינו". אחותו בת משום
 כ"ואח עבדו מוכר אדם שהיה פעמים זמן ביה הוי לא דאי( "בסופו מה מפני" ה"ד( א, יז גיטין' )התוס
 לשחרור קדם שלך מכר ששטר ראיה אייתי שני לרבו העבד אומר והיה זמן בלא שיחרור גט לו כותב

 ".האשה ולא מוחזק הבעל הכא אבל השעבוד ממנו להוציא בא והלוקח בעצמו מוחזק הוא שהעבד
יל וראה לע .ל"כר ולא', כוותי דהלכתא י"דר אליבא ץ זה יהיהדתירו – נמי ש"אתהיה  ז"ועפ

 .7 הערה
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 בפירוש התוס' עה"פ שפתים ישק

 דאדוביץ' שימענדל נחם מ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

איתא בגמ' )גיטין ט, א(: "והאמר רב יוסף בר מניומי: אע"פ 
שקילס ר' יוסי את ר"ש, הלכה כר"מ. דתניא: כשנאמרו דברים לפני ר' 
יוסי קרא עליו המקרא הזה: שפתים ישק משיב דברים נכוחים". 

לנשק", אך התוס' כתבו )ד"ה ראוי הוא  –ופרש"י "שפתים ישק 
שפתים( "כשאדם אומר דברים נכוחים אותם שסביבותיו משיקין 
שפתותיהם זו לזו ששותקין ואין יודעים מה להשיב". וצ"ב מה ראו 

 התוס' לפרש דלא כפרש"י.

ונראה לומר הביאור בזה, ובהקדים, דהנה בסדר הגמ' שלפנינו 
הלכה כר"מ ורק  לכאו' אי"מ מה שתחלה אמרו אע"פ שקלס וכו'

 –לאחמ"כ אמרו דתניא ומביאים מה שאמר ר' יוסי שפתים ישק וכו' 
דלכאו' מאחר שאין בפסוק זה ראי' לכך שהלכה כר"מ אלא רק לכך 
ששבח ר' יוסי את ר"ש, הי' להביאו קודם למה שפסק הלכה כר"מ 

 ובסמיכות למה שאמר ששבח ר' יוסי את ר"ש, ומדוע הובא רק בסוף.

שתחלה כ'  –ונן בפרש"י יראה שמשנה סדר הגמ' והנה, המתב
לפרש מה שאמר רב נחמן הלכה כר"מ, ורק לאחמ"כ מה שקילס ר' 
יוסי את ר"ש. וע"פ פירושו לק"מ, דבאמת לא הביאו הברייתא 
בסמיכות לכך שהלכה כר"מ )שזה נא' לפנ"ז( אלא רק בסמיכות לכך 

קא, ולגירסת שקילס ר' יוסי את ר"ש. אך כ"ז הוא לגירסת רש"י דו
 הגמ' שלפנינו הדבר עדיין צריך יישוב.

ואפשר לומר דמשו"ז הוצרכו התוס' לפרש הפסוק אחרת 
מפרש"י, דהנה תוכן ההפרש בין ב' הפירושים הוא, דלפרש"י שראוי 
לינשק זהו שבח בלבד לר"ש, אך לפירוש התוס' שאותם שסביבותיו 

ה, לכאו' יש בזה אינם יודעים מה להשיב, בנוסף לשבח שבודאי יש בז
ענין נוסף והוא שלמרות כל העילוי שבדבר עדיין אין הלכה כמותו. 

)ובתוס' הרא"ש ואין  להשיבדהנה לשון התוס' הוא ואין יודעים מה 
וכדו' על  קושיאלהם פה להשיב( שענין ההשבה הוא הפרכא למצוא 

דעת ר"ש. ותוכן הפסוק שרק אין ביד החולקים עליו שום קושיא 
. מותוכ בירא להובריו, אך מזה עצמו משמע שעדיין לא סלפרוך ד
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שזהו"ע מה  נכוחיםולכאו' מדוייק הוא מל' הפסוק משיב דברים 
 שדבריו נשארים עומדים ללא קושיא, אך סו"ס הוא דעת יחיד בלבד.

ועפ"ז את"ש מה שלא ניחא להו לתוס' בפרש"י והוצרכו לפרש 
הקושיא הנ"ל על סדר דע"פ פירושם דוקא תתיישב  –הפסוק באו"א 

הגמ', דבאמת יש בברייתא זו עצמה גם ראי' שאין הלכה כר"ש אלא 
 כר"מ ומשו"ז הובאה לבסוף בסמיכות לכך שאמרו שהלכה כר"מ.

 לגיטין בבל כא"י יא במחלוקת רב ושמואל

 דינרי' שילוי יצחק ' הת
 בית משיח 777תות"ל המרכזית 

 ושמואל, לגיטין י"כא: אמר רב – "בבל: איתמר )גיטין ו, א(
 דאיכא "כיון: סבר ורב, לקיימו בעינן ע"סקינן דכוומ. ל""כחו: אמר

 והולכין בנהרדעא ואחת בסורא אחת קבועות ישיבות) מתיבתא
 רש"י( מישכח .תורה ללמוד להן עיירות ומשאר לזו מזו תלמידים
 מכירין ואיןטרידי ) בגירסייהו "מתיבתא: סבר ושמואל, שכיחי"

 .רש"י(" .החתימות

' ר מדאמר ,היא מתיבתא שכיחיד משום דטעמא ומוכיחים עוד
 רב אתא מכי, לגיטין י"כא בבבל עצמינו "עשינו: הונא רב אמר אבא

ובתוס' הביא את פירש"י שרב הרבה ישיבות בבבל, ומקשה  .לבבל"
שרב הורה שעתה לאחר גלות יכני' דין בבל  –ע"ז ומביא פי' ר"ת 

 כא"י לגיטין.

שרב עצמו לא  ,]ולפי"ז דוחה הגירסא "אמר רב הונא אמר רב"
הי' אומר "מכי אתא רב לבבל". ומביא המפרשים ש"מכי אתא רב" 

 פירושו "לא רב ממש, אלא כלומר רבנים ובעלי תורה".

ולכאורה צ"ע לאיזה פי' קאי ה"יש מפרשים", שהרי לרש"י ודאי 
רב פירושו רב ממש, שהוא זה שקבע ישיבות בבבל. ולר"ת רב אמר 
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נחשבת כארץ ישראל. וא"כ אין שמשעה שגלו ישראל בבבל היא 
 [.10הדיוק ב"רבנים ובעלי תורה" דוקא

אם בזכות הישיבות  –ולכאורה צלה"ב יסוד פלוגתת רב ושמואל 
מכירים החתימות או שטרודים בגירסתם, דלכאורה הוי פלוגתא 

 במציאות?

וי"ל ע"פ פירש"י, שרב בא לבבל והרבה ישיבות להפכה למקום 
בינו שבבבל" משם יוצאה אורה לכל תורה )ובית מדרשו "בית ר

העולם כולו(, היינו שהוא ותלמידיו לא התעסקו רק בלימוד התורה 
בבית המדרש, אלא הפיצו והרחיבו ופתחו עוד ישיבות, ולכן היו 

 בקיאין גם בחתימות.

 פסול ערכאות עכו"ם בגיטין

 הלפרין' שימנחם מענדל ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 עובדי של בערכאות ( "כל השטרות העוליםב, )ט אמרינן בגיטין
כשירין, חוץ מגיטי  – כוכבים עובדי שחותמיהן פי על אף, כוכבים
ובהמשך הגמ' דחילוק זה )ושאר החילוקים שבברייתא( הוא , נשים"

, כוכבים עובדי של ערכאות ומקשינן ד"הא, דרבנן רק בפסולא
 וכרבי, המסיר וקתני", ואוקמינן "בעדי, הוא דאורייתא דפסולא

 .כרתי" מסירה עדי: דאמר, אלעזר

ולכאורה צלה"ב הקס"ד דפסולא דאורייתא הוא, שהרי הלכתא 
כר"א בגיטין )ד, א. פו, ב(, וא"כ מאי הוא אמינא שערכאות של עובדי 

 הרי לא פוסקים כר"מ? ,כוכבים הוא פסולא דאורייתא

ויש לבאר בפשטות, ע"פ פירוש רש"י שכתב: "מתניתין דמכשיר 
שאר שטרות ופסל בהני, כגון דאיכא עדי מסירה, ור"א היא דאמר ב

________ 
 

 עמו שגלו יכניה שמימותואוי"ל בפשטות, שהרי ר"ת דייק בפירושו "הערת המערכת:  (10
 שבשעה – חרש( "א, פח", שהפירוש בזה הוא )לקמן לגיטין י"כא להיות דינה והמסגר החרש לבבל

 הלכה"כיון שסוגרין,  י"רשוכפ ",פותחין אינן שוב שסוגרין כיון – מסגר, כחרשין הכל נעשו שפותחין
". וא"כ גם לפירושו אחרים פותחין לה אין שוב ,לשואליהם להשיב יודעים שאינם בה סגורים שהם

 דייק רב בביאת ה"רבנים ובעלי תורה" דוקא לבבל.
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עדי מסירה כרתי". והיינו, דקס"ד שמיירי בשאין עדי מסירה אלא רק 
 עדי חתימה, ולכך בין לר"א ובין לר"מ הוי דאורייתא.

עדי  אףאך פירוש זה בדברי הגמ' שפיר, רק אם נאמר דלפי ר"א 
ירה כשר, וחידושו של ר"א מסירה כרתי, דהיינו שגם בלא עדי מס

כלומר עדי חתימה גם כורתים )וכן היא שיטת  –שאף עדי מסירה 
 הרי"ף, רמב"ם ועוד(.

עדי מסירה כרתי ולא דבר אחר  שרקאך אם נאמר דשיטת ר"א 
)כשיטת התוס', הגאונים והרא"ש(, א"כ שוב מוכרח לומר שההוא 

"מ ולא אמינא של הגמ' שהוא פסולא דאורייתא הוא רק לשיטת ר
 לשיטת ר"א, והדרא קושיא לדוכתא?

)ד"ה בעדי מסירה( שהקשו איך בהקדים דברי התוס'  ויש לתרץ
מוקמינן כר"א, והרי לפנ"ז בגמ' הובא שג' החילוקים בברייתא הם 

 ", וא"כ צריך לתרץ גם לדעת ר"מ.כדברי ר"מ בארבעהלרבנן, אבל "

רבעה" אינה על ותירצו בתוספות, שכוונת הגמ' ב"כדברי ר"מ בא
ר"מ עצמו, אלא על אלה שסוברים כדברי ר"מ וסברו לי' כר"מ בחדא 

דהיינו שאפשר  –עלי' בחדא  י)לענין חזרה בשיחרורי עבדים( ופליג
 שיסברו כר"א שעדי מסירה כרתי.

ולפ"ז יש לתרץ, דלכתחילה קס"ד שאלה שסברו כר"מ סברו 
תי, ולכן מקשינן כוותי' בכל הדינים, ולפי"ז סברו שעדי חתימה כר

שבערכאות של עובדי כוכבים פסולא דאורייתא נינהו. ותירצה הגמ' 
 כר"א שעדי מסירה כרתי, ודו"ק. ולה אשבפרט זה סביר

 ובברכות בגיטין חכמים ממטבע המשנה

 טל' שימנחם מענדל ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 א

 ולא לה נתנוו, הים ממדינת גט איתא בגמ' )גיטין ד, ב(: "המביא
 רבי דברי, ממזר והולד, יוציא – נחתם ובפני נכתב בפני לה אמר



  777בית משיח • הערות התמימים ואנ"ש  11

 נכתב בפני אמר דלא משום, מ"ממזר . . ור הולד אין: א"וחכ; מאיר
 המנונא רב דאמר, לטעמיה מ"ר, אין? ממזר והולד יוציא נחתם ובפני

 חכמים שטבעו ממטבע המשנה כל: מ"ר היה אומר, דעולא משמיה
 .ממזר" והולד, ציאיו – בגיטין

אהלי  –ובקובץ הערות וביאורים דמתיבתא "אהלי תורה 
הקשה הת' ש.ל., דלגבי ברכות איתא )ברכות מ, ב. תוספתא  11מנחם"

 – שבראה המקום ברוך זו פת נאה כמה ואמר פת פ"ד ה"ה(: "ראה
, יצא – שבראה המקום ברוך זו תאנה נאה כמה: ואמר תאנה ראה. יצא

 חכמים שטבעו ממטבע המשנה כל: אומר יוסי רבי; מאיר רבי דברי
 .חובתו" ידי יצא לא – בברכות

דכאן בגיטין  –ולכאורה קשיא דר"מ אדר"מ )ודר"י אדר"י( 
 חושש ל"משנה ממטבע" משא"כ בברכות, וצלה"ב טעם הדבר.

וביאר שם, דבברכות שעיקרן מדרבנן מקיל ר"מ, משא"כ בגיטין 
ענין חמור )דבר שבערווה(, מחמיר  –שעיקרן מדאורייתא, ובזה גופא 

 .12ר"מ ואית ליה "כל המשנה"

 ב

ולכאורה קשה, דהנה להלן )נג, ב( איתא: "המטמא והמדמע 
חייב, דברי ר"מ; ר' יהודה אומר:  –אחד שוגג ואחד מזיד  –והמנסך 

 בשוגג פטור במזיד חייב".

שם בגמ' למסקנא, דנחלקו אי קנסינן שוגג אטו מזיד או  וביארו
דר"מ סובר שקונסים ולכן אחד שוגג ואחד מזיד חייב )אע"פ  לא:

כיון שמטמא מדמע ומנסך הוא  קנסשמה שחייב המזיק הוא מדין 
היזק שאינו ניכר( ור' יהודה סובר שרק המזיד חייב ולא קונסים שוגג 

 אטו מזיד.

 לא במזיד, יאכל בשוגג, בשבת "המבשל: והקשו שם, דתניא
, שבת למוצאי יאכל בשוגג: אומר יהודה 'ר; מאיר רבי דברי, יאכל

________ 
 

 שנת הס"ו לנשיאות כ"ק אד"ש מלך המשיח. –יו"ל לרגל יו"ד שבט ש.ז.  (11
ואינו בכלל חכמים  ובנוגע לר"י י"ל, שאינו חולק על ר"מ בגיטיןהערת המערכת:  (12

 שסוברים שאין הולד ממזר; אך עדיין ר"מ יחיד הוא כי אין ר"י סובר בדיוק כמוהו. ועצ"ע.
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ומכאן משמע, שר"י סובר שקונסים שוגג  עולמית". יאכל לא במזיד
 אטו מזיד, עכ"פ בשבת עצמה, ור"מ סובר דלא קנסינן.

ותירצו לר"מ, דמבשל בשבת הוא דאורייתא ולכן ר"מ לא קניס, 
משא"כ היזק שאינו ניכר הוא מדרבנן ולכן קניס )ומה שמנסך הוא 

הוא משום חומרא דע"ז(. וביאר  –דאורייתא ואעפ"כ קניס ר"מ מ
הלכך קניס אף השוגג,  –רש"י, דכיון שדברי סופרים צריכין חיזוק 

אבל בישול בשבת איסורא דאורייתא הוא ולא שכיח דעברי עלה הלכך 
 לא קניס.

ומכאן משמע להיפך: שר"מ סובר שדברי סופרים צריכים חיזוק 
ולכאורה הוא כלל בכל התורה שר"מ מחמיר ולכן מחמיר בדרבנן, 

בדרבנן, וא"כ אין שייך לומר שמה שגבי ברכות לית ליה "כל המשנה" 
הוא זה מצד קולא בדרבנן אדאורייתא אלא מצד ענין אחר )ואכן 
שניהם דרבנן סתם, שהרי אמנם הגט עצמו הוא מדאורייתא אך 

 האמירה היא דרבנן(, וכדלקמן.

 ג

 כל כות ברכות פרק א ה"ה(: "נוסחוהנה כתב הרמב"ם )הל
 על להוסיף ולא לשנותם ראוי ואין, תקנום דינו ובית עזרא הברכות

 חכמים שטבעו ממטבע המשנה וכל, ממנה לגרוע ולא מהם אחת
 ומלכות השם הזכרת בה שאין ברכה וכל, טועה אלא אינו בברכות

 .לחבירתה" סמוכה היתה כן אם אלא ברכה אינה

 טועה אלא אינו וכתב הלשון רבינו ע "שינהוהקשה הכס"מ, מדו
 ואין כתב למה לדקדק יש ]דלא כלשון הגמ' "לא יצא ידי חובתו[ וכן

 ".'וכו לשנותם ראוי

ותירץ, דאכן כאשר אומר את כל הנוסח אלא שמשנה דיוק הלשון 
 רחמנא לא נחלקו ר"מ ור"י ופשוט דיצא ידי חובתו דלא גרע מ"בריך

כתב הרמב"ם שזה רק "טעות" ו"אין ראוי  פיתא", ולכן דהאי מאריה
 לשנות"; וביאר מחלוקתם בב' אופנים אחרים, עיי"ש.

ובטעם הדבר שאין פוסלים ברכה בגלל שינוי לשון נראה לבאר, 
ויודה להקב"ה, וא"כ, כיון שהודה  יברךדבברכות הדין הוא שצריך ש

 יצא יד"ח; אלא שטועה הוא שאינו מברך כתיקון חכמים.
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 לבאר בפשטות גם הקושיא הנ"ל בדברי ר"מ: ועפ"ז יש

דמה שגבי גיטין איכפת לן שיאמר דווקא בלשון חז"ל, הוא 
וא"כ לא שייך לשנות ולכן כל המשנה  קבעושחכמים  דיןמטעם שזהו 

הוולד ממזר, משא"כ בברכות העיקר הוא שיודה וישבח ויברך ולכן  –
 .13הולד כשר

 חלק נייר להם מקרעין בפירוש

 כהן הכהן 'שיצבי ברהם א' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

איתא בגמ' )גיטין ט, ב( דתניא "עדים שאין יודעים לחתום 
ו וכו'", ופרש"י מקרעין להם נייר חלק וממלאים את הקרעים די

"מקרעין להם נייר חלק. מסרטין ורושמין בסכין על הנייר את שמות 
העדים ובאים העדים וממלאין את הקרעים דיו", והובאו דבריו בתוס' 
)ד"ה מקרעין( ותירצו מה שיש להקשות בזה, אך לבסוף כתבו התוס' 
"אבל לשון מקרעין לא משמע כפי' הקונטרס דהול"ל מסרטין", 

הביאו פי' נוסף: "ור"ח פי' שלוקחין נייר חלק ומקרעין עליו  ומשו"ז
שמות העדים מעבר לעבר ומשימין אותו על קלף שהגט כתוב בו 

 ובאין העדים וממלאין את הקרעים דיו ונכרת הכתיבה ע"ג הגט".

ולכאו' צ"ב אמאי לא פי' רש"י כפי' התוס' שהביאו בשם ר"ח, 
ו היה לי' לפרש שלוקחין דמאחר ולשון מקרעין לא משמע כפירוש

 נייר חלק וכו' כפי' התוס', ומה דחקו לפרש דוקא מסרטין.

ונראה לומר דהוא משום שפרש"י הוא מעשי יותר, דמאחר שפי' 
ר"ח הוא קשה יותר לביצוע ופחות מעשי, ע"כ מסתבר דלא הניחה 
הברייתא הפי' המעשי והעדיפה פירוש אחר, כיון שכל עניין הברייתא 

צה כיצד להחתים עדים אלו ע"כ טפי הי' לה לנקוט אופן הוא לתת ע
שקל יותר לבצעו. ומשו"ז העדיף רש"י לפרש דלא כר"ח, אך הטעם 

________ 
 

ומעין דוגמא לזה יש להביא מברכת הביננו )עיין רמב"ם הל' תפילה הערת המערכת:  (13
ן מ"מ אי –פ"ב(, דאף שגם נוסח התפילה הוא מדרבן, וגם נוסח שאלת ברכת השנים הוא מדרבנן 

לחוש אם בדיעבד יאמר נוסח שונה כיון שהעיקר הוא שיבקש על דברים אלו; משא"כ בברכת השנים 
שאין לשנות נוסח זה, ולכן אין לשאול גשמים בקיצור בברכת הביננו אף  –שהתקנה היא על הנוסח 

 שהוא ג"כ תפילה ובקשה כבשאר הי"ג ברכות. ודו"ק.
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דלא פי' התוס' כפרש"י מפורש בדבריהם דלעיל דהוא משום דלא 
 משמע כן בלשון מקרעין.

 שייכות טענת רבב"ח לשנים שהביאו גט

 כלפון' שידובער לום ש' הת
 בית משיח 777תות"ל המרכזית 

 עול; חלש חנה בר בר ב ואילך ובפרש"י(: "רבהבגיטין )טז, 
 גט שהביאו שנים: מיניה בעו .ביה לשיולי ורבה יהודה רב לגביה

 אין או" נחתם ובפנינו נכתב בפנינו" שיאמרו צריכין – הים ממדינת
 מי –" גירשה בפנינו" יאמרו אילו מה: צריכין אין: להם אמר ?צריכין

 ?מהימני לא

 שיש) מקמייהו לשרגא שקלה(, פרסאי) ההוא חברא אתא אדהכי
 זרה עבודה בבית אלא יום באותו אור מדליקין שאין איד יום לפרסיים

 החביאנו או) בטולך או! רחמנא(: חנה בר בר רבה) אמר(; שלהן
 מכבדין שהן עשו בני בצל הגלונו או) עשו דבר בטולא או( בצילך
 (!אותנו

 דכתיב מאי: יאחי רבי והתני? מפרסאי מעלו דארומאי למימרא
 היכן) מקומה את ידע והוא( ולומדיה תורה של) דרכה הבין אלהים

 לקבל יכולין שאין בישראל ה"הקב יודע –(? להתיישב ראויה היא
 יקיימו ולא בתורה יתעסקו שלא: שמד שגוזרין) ארומיים גזירת
 (!הבית בחורבן) לבבל אותם והגלה עמד(, מצות

 נבוכדנצר: כשדים בימי) בבלל חברי דניתו מקמי הא: קשיא לא
 כורש משכבש) לבבל חברי דאתו לבתר הא(, ובלשצר מרודך ואויל

 ע"כ. ."(בבבל ומלך המלכות את

וצ"ב הקשר והשייכות התוכנית בין הדין שאמר רבה בב"ח 
שהרי סדר בתורה הוא ג"כ תורה, ובודאי  –לסיפור והשקו"ט שלאח"ז 

 השגח"פ ובדיוק.ביאתם של הפרסים והשקו"ט בענינם היא ב

לומר, דהנה בטעם וסברת הדין ד"מה אילו יאמרו בפנינו  הונרא
ד, דכשאומרים שהבעל נתנו מי לא מהימני" כתב התוס' רי"גירשה 

להם לתתו לאשתו יהיו נאמנים, וכיון שהבעל נתנו להם להוליכו 
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פיו כמאה עדים שהוא כתבו והחתימו, ואין לך קיום גדול  –לאשתו 
 נו יכול לבוא ולערער )וכן הלכה(.מזה, ושוב אי

משתקפת סברא  –ובסיפור והשקו"ט הנ"ל לאחרי אמירת דין זה 
 זו בצורה מושלמת:

הטעם שאמר רבה בב"ח רחמנא או בטולך וכו' הוא משום 
שהפרסיים אינם מכבדים אותנו כבני עשו, וע"פ ההמשך משמע דאי"ז 

ותנו לעסוק רק ענין של העדר כבוד גרידא, אלא שאינם מניחים א
 –בתומ"צ. ולכן טוען רבה בב"ח כלפי שמיא "רחמנא או בטולך וכו'" 

הוא שבנ"י יקיימו תומ"צ )כפי שמוכיח  שרצונו של הקב"הכיון 
מהפסוק אלקים הבין דרכה שמשום זה לא הגלם לבין רומיים(, שוב 

. רצונו נגדלא שייך שיניח לפרסיים למנוע זאת מישראל, שהרי זה 
עוררת טענתו רחמנא או בטולך )ומה שהעדיף את בני ומשום זה מת

 עשו י"ל לכאורה שהעדיף את הרע במיעוטו(.

שבזה משתקפת  –ועפ"ז את"ש שייכות המעשה לדין שלפנ"ז 
הסברא שהבעל לא יוכל לחזור ולערער על הגט שנתן וגילה בדעתו 
שרוצה לגרש את אשתו, כשם שלא שייך שהקב"ה יניח את האומות 

 ישראל מקיום המצוות לאחר שגילה דעתו שזהו רצונו.למנוע את 

 בדין מציאת חש"ו

 לנג' שיינון וד ד' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

 משום בהן יש ודגים ועופות חיה תנן )גיטין נט, ב(: "מצודות
 גזל לאו לידיה מטא דלא כמה כל' מדאוריית) שלום דרכי מפני, גזל
 .כליו ליה דליקני תוך להן שאין במצודות ליה מפרש' ובגמ .הוא

 בהן יש וקטן שוטה חרש מציאת גמור. גזל: אומר יוסי' ר, רש"י(
 המנקף עני גמור. גזל: אומר יוסי' ר, שלום דרכי מפני, גזל משום
 גזל: אומר יוסי' ר, שלום דרכי מפני, גזל שתחתיו מה – הזית בראש

 גמור".

ובגמ' איתא ע"ז )סא, א(:"מציאת חרש שוטה וכו', ר' יוסי אומר: 
ל גמור מדבריהם. למאי נפק"מ להוציאו גזל גמור. אמר רב חסדא: גז
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בדיינין", ופרש"י דלרבנן לא נפיק בדיינים, משא"כ לרבי יוסי; "ומיהו 
 אף לר' יוסי גזל מעליא לא הוי ליפסל לעדות ולעבור עליו בלאו".

ובמהר"ם כתב, דמפירוש רש"י במתני', משמע דרב חסדא אכולה 
דבריו בגמ' אלא על מתני' קאי. והיינו, דאע"פ שלא נאמרו והובאו 

הדין הב' במתני' )מציאת חש"ו( בלבד, מ"מ באמת דין זה שייך בכל 
 הג' דינים כולם )גם מצודות חי' ועופות וכו' ועני המנקף בראש הזית(.

וצלה"ב, א"כ מדוע באמת לא נאמרו דבריו על הדין הראשון 
)מצודות( מיד, אלא דוקא על הדין השני; דמאחר ובאמצע אין הפרש 

 ניהם, לא הי' לו להמתין?בי

ואולי יש לומר, דבדין זה הב' )מציאת חש"ו( דוקא יש חידוש 
גדול יותר בדבריו מבב' הדינים האחרים )מצודות ועני המנקף(, ששם 
אין קס"ד שזהו גזל גמור, שהרי בודאי לא הי' כאן קנין )שהרי 

אין המצודות אין להם תוך, ועני המנקף מיירי בשלא לקטן ביד(, וא"כ 
 בדבריו כאן שזהו גזל גמור מדבריהם חידוש כ"כ.

אך בדין מציאת חש"ו הי' באמת קס"ד לומר שזהו גזל גמור 
דשמא הי' כאן קנין, כדאיתא בב"מ )יב, א( "וסבר ר' יוסי קטן אית לי' 
זכי' מדאורייתא? והתנן מציאת חש"ו יש בה משום גזל מפני דרכי 

 –רב חסדא גזל גמור מדבריהן"  שלום, ר' יוסי אומר גזל גמור, ואמר
ומהא דהוצרכו לדברי רב חסדא ע"מ לפרוך זאת, לכאו' משמע 
דבאמת קס"ד לומר כן, ומשו"ז באמת הוצרך רב חסדא לשלול זאת 

 משום דהו"א לומר כן.

ואת"ש מה שלא הביאו דבריו על הדין הא' )או הג'( במשנה, 
דבריו אלא על דבהם הוא באמת פשוט שאי"ז גזל גמור, ולא הביאו 

 הדין הב' משום דזהו דוקא חידוש.

 פי' התירוץ "מזרחה של מסילה"

 מיידנצ'יק' שיהירש  צבי' הת
 בית משיח 777תות"ל המרכזית 

על דברי המשנה בריש גיטין "מעכו לצפון ועכו לצפון", מקשינן 
 .הצפון )בסוף קיימא י"דא לצפונה דעכו, ב(: "למימרא, בגמ' )ז
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 )השתא הדרך למזרח מימינו, לכזיב מעכו מהלך הי': ורמינהו, רש"י(
 ממקצוע משוך ישראל ארץ של מזרחה בגבול קיימא דעכו לן משמע
 ודרך צפונית מזרחית במקצוע וכזיב הדרום לצד יומים או יום צפונית

 מעכו כשמהלך הילכך י"לא מזרח גבול היה לכזיב מעכו המהלכת
 רש"י( טמאה .הדרך למזרחית ימינו הוי לצפון מדרום דהיינו לכזיב

 אהטומ )דגזרו העמים ארץ רש"י( משום .המסילה לימין שהיא )הארץ
 המעשר רש"י( מן .לארץ חוצה )כדין ופטורה, רש"י( .העמים ארץ על
 ימין חזקת לעולם )כלומר חייבת שהיא לך שיודע עד, השביעית ומן

 לך שיאמר למקום תבא כ"א אלא העמים ארץ כזיב ועד מעכו הדרך
 ארץ הוי הדרך וימין קצת י"א לתוך ונכנס מתעקם הדרך כאן בקי

 רש"י(". .ישראל

 ריבועא בצפון עכו )לעולם נפקא רצועה: אביי נן: "אמרומתרצי
 .י"מא והיא צפון לצד מעכו עוד יוצאת קצרה שרצועה אלא היא י"דא

 רצועה חדא חשיבא מי מתמה )אתמוהי הכי סימנא תנא רש"י(. ויהיב
 )רצועה סימנא יהיב נמי קרא, אין? רש"י( .עלה סימנא תנא לאתנוחי

 ימימה מימים בשילו' ה חג הנה ויאמרו: דכתיב, רש"י( .מסילה כגון
 שכמה אל מבית העולה למסלה השמש מזרחה אל לבית מצפונה אשר

 דקיימא קרא )קאמר מסלה של למזרחה: פפא רב ואמר, ללבונה ומנגב
 אמסילה השמש מזרחה כרחך ועל כתיב אל לבית מצפונה דהא שילה

 .לבונה של ובדרומה מסילה של ובמזרחה אל לבית מצפון שילה קאי
 רש"י(".

 –ובתוספות )ד"ה ויהיב תנא( מביא את פירש"י בקושיית הגמ' 
 אין סימנא", ומקשה: "וכי בה לאתנוחי רצועה חדא חשיבא "ומי

 דאמר פפא מרב מייתי ראי' מאי ועוד, ישראל? ארץ גבולי לציין לתנא
 ידי על היא, אנה לשילה סימנא קרא יהיב התם – מסילה של למזרחה
 מסילה".

 אלא פריך, אשינויא "דלאו שמואל רבינו על כן מביא את פירושו
 כמו מועט דבר וכי הדרך, ולמערב הדרך למזרח דקתני – אברייתא

 מימינו למימר ליה דהוה מערבו? או מזרחו בו למימר שייך דרך
 דמזכיר מסילה של למזרחה דאמר פפא מדרב ומייתי סתם, למזרח

 .אמסילה" מזרח

עה"פ הביא  ק"ית התוספות, דהנה ברדולכאורה צלה"ב קושי
 אל, בית של בצפונה שהי' אומר, הוא שילה על "כי ל"רז פירוש
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, שכמה" ל-א מבית העולה מסלה של ובמזרחה לבונה, של ובדרומה
סימנין"?  בלא הי' ידוע שילה כי זה, לכל צריך "מה –על זה  ותמה

 ופירושו ימימה' מימי בשילה הי' החג כי בעיני, ומתרץ: "והנראה
 כי ואפשר למועד, ממועד לזמן, מזמן התרגום בו ואמר לשנה, משנה
 ביום או שמחה, זמן שהי' לסכות מסכות או זה, הי' לפסח מפסח

 ל."רז כדברי בכרמים וחלות יוצאות ישראל בנות שהיו הכפורים
 אשר המקום באותו שילה, לעיר חוץ ישראל לבנות שהי' זה והמחול
 וכרמי הסימנין. אלה זכר המקום אותו הודיעול ל,-א לבית מצפונה

 לעיר חוץ המחול כי יוכיח הפסוק והנה המקום. לזה סמוכים היו שילה
 שיארבו להם ואמרו וגומר שילה בנות יצאו אם והי' שכתוב כמו הי',

 בכרמים".

ועפ"ז מובן, שבנוגע לשילה אכן מוכרחים לציין את מיקומה מכל 
ד של המסילה היא נמצאת. משא"כ צדדי', ולכן נקטו גם באיזה צ

בברייתא שהי' מהלך מעכו לכזיב, שפיר אפשר לומר "מימינו למזרח" 
סתם, ולא מוכרח לומר ממזרח הדרך, וא"כ כיון שזה דבר מועט כדברי 

 מהי ההוכחה מהפ' לפי' רבינו שמואל? –תוס' 

ובדוחק אפ"ל, דאע"פ שלא מוכרחים לציין הדרך, אך כיון 
מציין )אע"ג ששם מוכרח לציין( אמרינן הכי גם שמצינו בפסוק ש

 היכא דלא מוכרח, ודחוק קצת. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

 חיוב עבד במצוות פו"ר

 נמירובסקי' שישניאור זלמן ' הת
 בית משיח 777תות"ל המרכזית 

 עובד בהיותו בנים לו היו: איתא בגמ' )יבמות סב, א(: "איתמר
 לא: אמר לקיש וריש, ורביה פריה קיים: אמר נןיוח' ר, ונתגייר כוכבים

 ."14ורביה פריה קיים

ובגמ' שם איתא, דמה שגר שנתגייר קיים מצות פריה ורביה הוא 
נינהו", ומה שעבד שנשתחרר לא  ורביה פריה בני מטעם דבני נח "נמי

 קיים הוא מטעם ד"עבד אין לו חייס".
________ 

 

 ט"ו ה"ו.והלכה כר"י, וכמ"ש הרמב"ם הל' אישות פ (14
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שהרי גם  –ומשמע בפשטות, דאף עבדים חייבים במצות פו"ר 
להם היה הציווי "פרו ורבו ומלאו את הארץ", ומשמע בפשטות שלא 
התבטל ציווי זה בהיותם עבדים, דא"כ הו"ל לגמ' לחלק בין גוי לעבד 
מטעם זה גופא שלא היה "מצווה ועושה"; וממה שהחילוק בגמ' הוא 

 אם "יש לו חייס" משמע שאף עבד מצווה במצוה זו,

אים יד"ח בילדים שנולדים להם כיון אלא שכנ"ל בגמ', אינם יוצ
שאינם מיוחסים אחריהם; וממילא אינם יכולים לקיים מצוה זו בעודם 

 עבדים מאחר ד"ארי' הוא דרביע עלי'".

 הוא ברוך הקדוש ליה "אמר 15ולכאורה צ"ע, דהנה אמרו רז"ל
שאין העבד  כחן", וא"כ, כיון לפי אלא כחי לפי מבקש איני למשה

כיצד יתכן לומר  –מצוה זו, ואין זה תלוי בו כלל  יוכל לעולם לקיים
 שחייב הוא במצוות פרו ורבו.

ועכצ"ל שאין כוונת הגמ' לומר שעבד מחוייב במצוות פו"ר, אלא 
אכן ס"ל דפטור; אלא, דמכיון שכל טעם הפטור הוא מצד הא ד"אין 

 לכן הביאה הגמ' טעם זה שהוא יותר פשוט. –לו חייס" 

להאריך ולענות דעבד אינו מחוייב במצוות  והיינו, דהגמ' יכלה
לענות  ע"זח, וכמו כל בן נ –פו"ר, ואז להקשות דלכאורה חייב הוא 

דשאני עבד דאין לו חייס; ובמקום זה קיצרה ואמרה ד"עבד אין לו 
דזה מתרץ מכל כיוון: א. העבד שנשתחרר לא קיים מצוות  –חייס" 

ם הנ"ל, הוא גם לא היה פו"ר כי לא היו לו אף פעם ילדים, ב. מהטע
לא היה יוצא יד"ח כיון  –מחוייב ולכן אף אם נאמר שהיו לו ילדים 

 שלא היה "מצווה ועושה", ודו"ק.

 

________ 
 

גבי בנין ביהמ"ק, הקרבת קרבנות ומחצית השקל: במדב"ר נשא פי"ב, ג. תנחומא נשא סי'  (15
 יט. 



 11 ס"ה שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ• שבט תשע"ה  ב"כ 

 
 חסידות

 בענין ג' כתרים וכש"ט עולה ע"ג

 אקסלרוד' שימנחם מענדל ' הת
 בית משיח 777קבוצה, 

ע' שנז( בהמשך תרס"ו קדוש אתה ונורא שמך רס"ז )במאמר ד"ה 
כתר תורה  –מארז"ל "ג' כתרים הם א כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע ימב

 .כתר כהונה וכתר מלכות וכתר שם טוב עולה על גביהן"

כות היינו בחי' מלכות דאצי' שנעשה כתר ועתיק מלדכתר  ומבאר
לבריאה, כתר כהונה הוא בחי' ת"ת דז"א שנעשה כתר למלכות, וכתר 

 לז"א כו'. תורה הוא בחי' ת"ת דאימא שנעשה כתר

תרים דסדר השתלשלות, כוממשיך דג' כתרים אלו הם בחי' 
ובשרשן באוא"ס היינו ההמשכה וגילוי דאוא"ס עד שרש הראשון 

אף  –בבחי' כללות האור דאוא"ס שלפנה"צ, אמנם כתר שם טוב 
ג"כ בחינת מלכות, וכידוע דשם הוא בחי' מלכות כו', אך זהו שהוא 

ת בבי"ע לברר הבירורים דנוגה בחי' המלכות כמו שהיא מתלבש
 .דבי"ע

ומסיים דעז"א דכתר שם טוב שעולה למעלה ה"ז עולה על גביהן 
למעלה מבחי' ג' כתרים הנ"ל, דכולן הן בבחי' הכתרים דסדר  –

הא"ס כו',  אורהשתלשלות כו' ומגיעים למעלה בשרשן רק בבחי' 
י' אבל בחי' המלכות ה"ה עולה בבחי' עצמות א"ס ממש דהיינו בח

ופי' עולה על גביהן  שמו העצמי שזהו בחי' העלם העצמי דא"ס כו'.
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היינו שעולה עליהן להיות להן בבחי' כתר ומקיף כו'. ועיי"ש המשך 
 הביאור בזה באריכות.

והעולה מדבריו, דמה שמלכות דאצי' נעשית כתר לבריאה סתם 
זהו רק כתר דסדר ההשתלשלות, ואין הוא מגיע למעלת כתר ש"ט 

בבי"ע לברר בירורים, שזהו דוקא כתר  מתלבשתמה שמלכות  שזהו
 שלמעלה מסדר התשלשלות.

ולכאורה צלה"ב, דהנה נת"ל בד"ה כי המצוה הזאת רס"ז )שם ע' 
דכשם  –שמא ואילך( דשורש ספירת המלכות נעלה משרש הז"א 

שבמחשבה ארץ קדמה ומשו"ז דוקא בה ישנו הכח להצמיח ולחדש 
השמים שאין בהם כח זה(, כמו"כ קדמה ספי' כמו מאין ליש )משא"כ 

המלכות לז"א בשרשה שהוא מעצמות א"ס, ומשו"ז דוקא בה ישנו 
הכח לחדש מאין ליש, שזהו"ע התהוות הנבראים באופן של יש 

 מות בי"ע )משא"כ בז"א אין כח זה(.לומציאות בעו

מביאור זה מובן, שבהתהוות עולמות בי"ע ע"י ספירת המלכות ש
הו"ע מה שמלכות נעשית עתיק לבריאה( ישנו כח מעצמות דאצי' )שז

א"ס דוקא, שזהו"ע מה שסוף מעשה עלה במחשבה תחילה, ולכאורה 
 זהו"ע ששורשה הוא למעלה מסדר ההשתלשלות.

איך יתאים ביאור זה עם הביאור הנ"ל בענין ג'  ,ואי"מ לכאורה
 דשם משמע שמה שמלכות דאצי' נעשית כתר לבריאה – כתרים וכו'

אי"ז הכתר שלמעלה מסדר ההשתלשלות, וענין זה אינו שייך אלא 
בבי"ע דוקא לברר בירורים; ומדוע לא  שמתלבשתבמלכות דאצי' 

 עולמות בי"ע עצמם.בהתהוות נאמר זה גם 

ואוי"ל הביאור בזה בדא"פ עכ"פ, דהנה מבואר בריבוי מקומות 
הרצון ההפרש בין הרצון שבבריאת והתהוות העולמות לבין  1בדא"ח

דהרצון שבהתהוות  –שבתומ"צ )וכמו"כ בעבודת הבירורים( 
העולמות הוא מבחינת חיצוניות הרצון )והוא לצורך איזה טעם 
ותכלית אחרת(, משא"כ הרצון שבתומ"צ הוא מבחי' פנימיות הרצון 

 ממש )ואין בהם תכלית אחרת מלבד התכלית שבהם מצ"ע(.

ולמות ע"י ספירת ועפ"ז אפ"ל בדא"פ, שבאמת גם בהתהוות הע
המלכות דאצי' )שנעשית כתר לבריאה( ישנו ג"כ כח מעצמות א"ס 

________ 
 

 לעיל ע' נב. –ראה לדוג' ד"ה אלה תולדות נח רס"ו  (1
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סו"ס מאחר וכ"ז הוא מבחי' חיצוניות ושלמעלה מסדר השתלשלות, 
הרצון בלבד )שכן אי"ז קשור עדיין בהרצון שבתומ"צ( משו"ז אי"ז 
כתר ששייך למעלה מהשתלשלות ממש, ודוקא בהתלבשות מלכות 

בירורים זהו כתר ששייך ללמעלה מהשתלשלות  דאצי' בבי"ע לברר
ממש, מאחר שזהו קשור עם הרצון שבתומ"צ )ובעבודת הבירורים( 

 .שהוא מבחי' פנימיות הרצון ממש. וכ"ז הוא לענ"ד ובדא"פ בלבד
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 הלכה ומנהג

 שיטת אדה"ז באיסור מלאכה בע"ש 
 ובביטול גזירות מחמת הטעם

 יעקובוביץ' שייחיאל ' הת
 בית משיח 777רכזית תות"ל המ

 א

 וימים שבתות בערבי מלאכה ב(: "העושה, נ אמרו חז"ל )פסחים
וכן נפסק  .לעולם" ברכה סימן רואה אינו – ולמעלה המנחה מן, טובים

 לעשות חכמים בשו"ע )או"ח ר"ס רנא(, ובשו"ע רבינו הזקן: "אסרו
 העושה וכל ולמעלה, המנחה מן טוב יום וערב שבת בערב מלאכה

 בה שמרויח שמה מלאכה, מאותה לעולם ברכה סימן רואה אינו
 ולא נדוי לא עלי', אותו עונשין אין אבל אחר. ממקום זה כנגד מפסיד
 החמירו שלא לפי חכמים, דברי על לעובר שעושין כדרך מרדות מכות

 מלעשותה אותו ומבטלין בו גוערין מקום ומכל זה. באיסור כך כל
 כרחו". בעל

 הבעלי אין שבזמנינו מה( נתפלא "ד"ק )ס השולחן ערוךוב
 שמענו לא ומעולם ,להשקיעה קרוב עד מלאכתן מבטלין מלאכות
 מתרץ בכמה אופנים, ומהם:ו ",בידם למחות

 אצל מלאכתו עושה דהפועל ,מבואר א"של' סי מ"דבחא( "
 פ"ע וזהו .ש"ע .קטן דג לו לצלות כדי להשקיעה סמוך עד ב"הבעה
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 ולא ,ב"בעה אצל רק – מלאכה ביטול ןדי אין ,כ"וא .הירושלמי
 ".עושים והמה ,פועלים ישנם מלאכות בעלי לרוב ועכשיו .בפועלים

 ,לשבת להכין שצריך מפני הוא מלאכה דביטול דהטעם" ב(
 ".הכל מכינות הנשים ועכשיו

 כתקנת יעשה אלקים והירא זכות ללמד ד"נלע כןומסיים: "
 ".לו וטוב חכמים

 בזמנינו והנההמשנ"ב בביאור הלכה: "וכהטעם הב' הנ"ל כתב 
 צרכי ויכינו לעיר שיבאו כדי הוא הלא דהטעם ואפשר ,ככה נהגו לא

 מ"ומ. .  שבת צרכי מכינין ביתו אנשי מהפועלים א"כ ובזמנינו ,שבת
 ורבים קטנה מנחה בזמן פ"עכ שבשדה ממלאכתו לפסוק יראה ש"י כל

 ".שבבית ממלאכתו אף מחמירים

 בעושה ז"וכשם )ס"ק ג(: " ב"משנים פסק בוכן בנוגע לפועל
 מ"בחו איתא – בסתם ב"בעה אצל הנשכר פועל אבל ,עצמו מלאכת

 ".החמה לשקיעת סמוך הוא דזמנו א"של סימן

 ב

 אמנם, רבינו הזקן לא ס"ל כן, בנוגע לב' הטעמים:

. .  יום שכיר שהוא בהלכות שכירות פוסק אדה"ז )ס"י( "פועל
 עד ויעבוד החמה זריחת אחר לפעלו יצא ידוע, מנהג שאין במקום

הכוכבים", ואינו מזכיר כלל מהזמן דערב שבת ד"לצלות לו דג  צאת
קטן". וכן בהלכות שבת שם לא מזכיר כלל החילוק בין פועל לבעה"ב 

 )אלא רק ההיתר דפרקמטיא(.

וכן בנוגע למי שאנשי ביתו מכינים עבורו צרכי שבת, פוסק 
 כדי קבע דרך מלאכה לעשות אלא אסרו שלאאדה"ז להדיא )ס"ג( "

 מי ואפילו", ומוסיף בחצע"ג: "שבת בצרכי להתעסק פנוי שיהיה
 מן מלאכה לעשות לו אסור – שבת בצרכי להתעסק כלל צריך שאינו

 ."בגזרתם לחלק חכמים רצו שלא לפי .ולמעלה המנחה
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 ונ"ל בדא"פ הביאור בשיטת אדה"ז:

א במגן אברהם על אתר, מקור החילוק בין פועל לבעה"ב, הו
 הירושלמי, בשם סי' שלא( מ"שהקשה ממה שפסק הרמ"א )בחו

 עד –לעסוק במלאכתו עד צאת הכוכבים, ובערב שבת  צריך דפועל
ולחשבון המ"א  קטן", דג לו לצלות החמה "שיוכל לשקיעת סמוך
 אותן נכנסו ראשונה דבתקיעה אמרינן' שלישית, ובגמ תקיעה היינו

 שבשדות.

 אינו אבל לעשות, צריך דפועל קאמר מדינא "דהירושלמי ומתרץ,
כ". "אח שיתבטלו תקיעות, חכמים תקנו לכן ברכה. סימן רואה

מבאר החילוק, דמדינא צריך הפועל לעבוד גם אחר  השקל ובמחצית
 שלא למאי חושש ואינו שיעשה בכך רוצה הבית הבעל המנחה "אם

הבית" שלא יפסיד  ללבע טובה עצה ברכה", וכדי "ליתן סימן יראה
תיקנו חז"ל  –)שהרי צריך לשלם שכר הפועל, ואינו מרויח מפעולתו( 

 שיפסיק הפועל ממלאכתו.

והתוספות שבת דן בדברי המ"א, ומסיק דלשיטתו עדיין נוגע 
שהרי ישנן מלאכות  –לדינא זמן השכירות בע"ש )ולכן צויין בשו"ע( 

רושלמי, כיון המותרות גם אחר המנחה. אך דוחה קושייתו מהי
שבחשבון הזמן שקודם שקיה"ח השמיט המ"א זמן מילוי חביות מים 
וכן זמן ההילוך לביתו, והיינו הך דזמן התקיעות. ובמילא "אידי ואידי 

 .1חד שיעורא הוא"

אך התו"ש גופי' פוסק ש)תירוץ הנ"ל הוא דוחק קצת, ו(למעשה 
ן התקיעות, שצריך לפסוק בזמ –ישנו חילוק בין העושה מלאכת עצמו 

לבין העוסק במלאכת אחרים, שאינו רשאי להפסיק ממלאכתו. ובזה 
 מיירי הירושלמי והשו"ע בחו"מ.

 ק")ס ועל יסוד דבריו פסק המשנ"ב כנ"ל, וכפי שמציין בשעה"צ
 אבל, מדינא מיירי דהירושלמי, . . תירץ אברהם המגן ד(: "דהנה

 דצריך נמי הכי אין, מהמלאכה לשבות התקיעות ידי על שתקנו לאחר

________ 
 

 יישוב דחייתו. 9 הערהוראה לקמן  (1



 10 ס"ה שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ• שבט תשע"ה  ב"כ 

שהפועל צריך לעבוד  –לשבות . . ודוחק", ולכן פוסק כהתוס' שבת 
 עד סמוך לשקיה"ח.

 ד

ובפשטות, הבנת המשנ"ב בקושיית המ"א היא דלא כמחצה"ש, 
שכתב שתקנת התקיעות היא "ליתן עצה טובה לבעה"ב" שיראה סימן 

מזה ברכה, היינו שעל הפועל אין איסור להמשיך במלאכתו, ורק שיש 
הגם שמחייב הפועל להמשיך עד  –הפסד לבעה"ב. משא"כ המשנ"ב 

סמוך לשקיה"ח, לכתחילה פוסק דאין לפועל להשכיר עצמו באופן 
 היינו שההפסד והאיסור הוא על הפועל. –כזה 

ובאמת שהסבר המחצה"ש )וכן הבין התו"ש( דחוק הוא, שהרי 
כן פסק המ"א גופי' פסק שגם "מונעין אותו" מלעשות מלאכה, ו

ש"גוערין בו ומבטלין אותו מלעשותה בעל כרחו", וא"כ,  –אדה"ז 
צריך  –אם אכפת לי' או לא  –מבלי הבט על ההפסד דבעה"ב 

 הבעה"ב למנוע הפועל מלעשות מלאכתו.

אבל לפיה"נ לכאורה גם המשנ"ב לא דק בהסברת המ"א, שכתב 
ת לשון שתקנו ע"י התקיעות . . צריך לשבות", ובאמ לאחרבדבריו ד"

 כ"."אח שיתבטלו תקיעות, חכמים תקנו לכןהמ"א היא ש"

שצריך למנוע העוסק  –וי"ל דתי' המ"א מיוסד על מ"ש לפנ"ז 
במלאכתו בעל כרחו. שלפי"ז, גם קודם תקנת התקיעות הי' על הפועל 

שראו חכמים וכיון לשבות )ועל בעה"ב להשביתו( ממלאכתו, 
תיקנו התקיעות.  –עבוד בתים אינם מונעים פועליהם מל-שהבעלי

וי"ל שהוא כעין שליחות הציבור לבטל הפועלים ממלאכתם, במקום 
בתים צריכים לעשות זאת. ושוב אין חילוק בין הפועל -שהיו הבעלי

 .2לבעה"ב. וכן פסק רבינו הזקן

  

________ 
 

שלדעתו ישנו גם אחר תקנת  –ועוד צ"ע על חילוק התו"ש )והמשנ"ב( בין בעה"ב לפועל  (2
 ויכנסו רחוקין שיבואו עד ליכנס רשאין הקרובין קיעות, דהא בגמ' שם )שבת לה, ב( אמרינן ד"איןהת

 לומר באחרונה הנכנסים יחשדו כאחד" )וכן נפסק להלכה ברמב"ם פ"ה הי"ט(, וכפירש"י "שלא כולם
 רחוקים". ואם ישנם ומי קרובים מי מכירין הכל שאין, השופר קול ששמעו אחר במלאכתן שעסקו

 להפועלים שנכנסים מאוחר יותר, א"כ אין מקום לחשוד, שתמיד י"ל שהנכנס מאוחר הוא מהפועלים.
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 ועתה יש לבאר שיטת אדה"ז במי שאינו מכין צרכי שבת:

מצד שבזה"ז  –דלכאורה יש לדון בהיתר הערוה"ש והמשנ"ב 
אי אמרינן בזה שבהבטל הטעם בטל  –מכינים בני הבית צרכי שבת 

 .3הגזירה, או שא"א לבטל הגזירה גם בהבטל הטעם

שאין הגזירה בטלה גם בהבטל הטעם  –וא' ההוכחות בחקירה זו 
היא בסוגיא זו גופא )בפסחים שם( דאיסור מלאכה בערב פסח,  –

ם הקרבת קרבן פסח, שלכל אדם שטעם האיסור הוא משום שאז הוא יו
מישראל היום בו הוא מקריב קרבן חשיב יו"ט, ובערב פסח שכאו"א 

עשאוהו כיו"ט. וגם בזה"ז שאין  –מישראל מקריב קרבן פסח 
 אסורים במלאכה )תוס' שם(. –מקריבים קרבנות 

 ז"בזה ולמעשה פסק המשנ"ב בהלכות פסח )ר"ס תסח(: "ואפילו
עומד". אך לא פירש שיטתו בענין  במקומו רהאיסו עדיין קרבן דליכא

ביטול הגזירה בהבטל הטעם. ואפשר לפרש שאינו סותר לשיטתו 
כיון שבענין קרבנות יש לחוש  –בערב שבת שבטל תוקף האיסור 

שגם בזה"ז אין יום  –ל"מהרה יבנה המקדש", וכהדין באכילת חדש 
הטעם, ט"ז מתיר את התבואה, לא משום שהגזירה תקפה גם בהבטל 

 .4עודנו בתקפו, שיש לחוש להקרבת קרבן העומרהטעם אלא כי 

 ו

אמנם, רבינו הזקן מביא בזה אריכות גדולה, וזלה"ק )בהלכה א(: 
 מישראל אדם לכל חכמים אסרו קיים, הי' המקדש שבית "בזמן

 ואילך שמחצות לפי ולמעלה, היום מחצות פסח בערב מלאכה לעשות
 שפטור למי אף מלאכה בעשיית ורהפסח . . ואס הקרבת זמן הוא

 לרוב טוב יום שהוא כיון לארץ בחוץ שדר כגון הפסח מהקרבת
 פסח". בו המקריבים ישראל

 המקדש, בית שחרב לאחר ובהלכות שלאח"ז ממשיך, ד"אף
 כיון מלאכה, עשיית איסור נתבטל לא כן פי על אף פסח קרבן ובטל

________ 
 

 כפי שהעיר ע"ז ב"יסודי ישורון" )נ.י. תש"ח( ע' לז. (3
 כדחיית התורת חסד שבהערה הבאה. (4
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 על חכמים במנין סרשנא דבר וכל ישראל. כל על חכמים במנין שנאסר
 אעפ"כ לא אסרוהו, שבגללו הטעם נתבטל כ"שאח אף ישראל, כל

בפירוש".  להתירו הראשון כמנין במנין שנתוועדו עד האיסור נתבטל
 . . וגם אותו משמתין ואילך, מחצות הזה בזמן מלאכה ולכן "העושה

 לעולם". מלאכה מאותה ברכה סימן רואה אינו

ת שמביא בנוגע לפרטי איסור עשיית ולכאורה אינו מובן האריכו
, שאסרו אז עשיית מלאכה גם למי הבית בזמן שהי'מלאכה כפי 

שפטור מהקרבת הפסח. שהרי ענינו של רבינו הזקן בשו"ע הוא 
 ?5, ולא "הלכתא למשיחא"למעשה בזה"זלהביא הלכות הנוגעות 

ועכצ"ל, שפרט זה נוגע להבנת המשך הדברים )שהרי שו"ע 
לבאר הטעם שגם בזה"ז לא  –ביא "הלכות בטעמיהן"( אדה"ז הוא לה

ישראל". דיש  כל על חכמים במנין שנאסר בטלה גזירת חז"ל, "כיון
אסור גם  –ישראל  כללדייק בלשונו הזהב, שדווקא מה שנאסר על 

בהבטל הטעם. כיון שמלכתחילה כשגזרו חכמים איסור זה, לא חילקו 
אפי' על מי שאינו בר הקרבה  בין מי ששייך בו הטעם ומי שאינו, אלא

 .6אסרו עשיית מלאכה. ולכן מביא זאת בהלכה שלפנ"ז

ועפ"ז שיטת אדה"ז היא, שבגזירות שגזרו חז"ל מלכתחילה במי 
בזמן או באיש, בטל האיסור בהיבטל הטעם.  –ששייך בו טעם מסויים 

שבשו"ע מביא שאסרו חכמים  7וכמו בהלוואה לעכו"ם בריבית
אלא בכדי חייו. וברמ"א מביא ש"האידנא הוי הכל  להלוותו בריבית,

 –בכלל כדי חייו", ומותר בכל ענין. ואדה"ז לא מזכיר כלל איסור זה 
כיון שמלכתחילה היתה הגזירה על מי שאין זה אצלו בגדר כדי חייו, 

 ולכן בזה"ז בטלה הגזירה.

________ 
 

-מראה( שמקשה על 229וראה בשיחת כ"ף מנ"א ה'תשח"י )שיחות קודש הוצאה חדשה ע'  (5
אדה"ז לדברי חז"ל בנוגע לזמן דלע"ל, ש"הרי החילוק בין הרמב"ם לשו"ע הוא,  שמצייןמקום 

שברמב"ם מובאים גם דיני קרבנות, דיני טהרה וכו', משא"כ בשו"ע מופיעים רק ענינים הנוגעים 
בזה"ז, ועאכו"כ בשו"ע רבינו המיוסד על השו"ע של הר"י קארו" )ומבאר שם הנוגע למעשה בזה"ז 

(, ושם ג"כ חוזר "שברמב"ם 277ו, ובאריכות יותר בשיחת ש"פ עקב )שם ע' מידיעת מחז"ל אל
מופיעים גם דינים הנוגעים גם לזמן הבית ולעתיד לבוא, משא"כ בשו"ע מביא רק דינים בהנוגע 

 לזה"ז, ומוכרחים לומר שכל ד' הציונים, וגם סדרם, נוגעים בזמן הזה"!(.
לשיטת אדה"ז( בשו"ת תורת חסד )או"ח סי' יז(. וכפי שהרחיב בענין זה )מבלי ההתייחסות  (6

 עיי"ש בארוכה.
 דוגמא שמביא בתורת חסד שם. (7
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 כלל צריך שאינו מי אפילוולכן פוסק אדה"ז בהלכות שבת ש"
", ולמעלה המנחה מן מלאכה לעשות לו אסור – שבת כיבצר להתעסק

", היינו דכיון בגזרתם לחלק חכמים רצו שלא לפיוכותב הטעם בזה "
לא חילקו חכמים בין הצריך לשאינו צריך, במילא גם  שלכתחילה

 .8בזה"ז לא בטלה גזירה זו

 ז

ויש למצוא מקור לדברי אדה"ז שלא חילקו חכמים בגזירתם זו, 
לעצם הסברא שבזה"ז אין מתעסקים הגברים בצרכי שהרי בנוגע 

שבת, פסק בסי' רמט )לענין הילוך ג' פרסאות בע"ש, שבזמן הגמ' הי' 
צריך להכין בעצמו צרכי שבת, וגם כשאחרים מכינים עבורו היו 

 שבת צרכי מכינים אדם בני רוב אלו מכינים בצמצום, אבל( "במדינות
 ענין פרסאות בכל' מג תריו מלילך כלל נזהרים אין לכן בריוח,

אחרים" )ומזה מובן במכ"ש להא  בבית להתארח או לביתו כשהולך
 דאי"צ להתעסק בעצמו בצרכי שבת(.

ונמצא, דבשאר גזירות אמרינן חילוק זה, ודוקא בגזירה זו דאיסור 
לא חילקו חכמים בין הצריך לאינו צריך. וצלה"ב החילוק  –מלאכה 

ר להא ד"גוערין בו ומבטלין אותו והחידוש בגזירה זו, וכן המקו
 מלעשותה בעל כרחו".

שמלכתחילה הי' האיסור  –וע"פ הנ"ל )ס"ד( בהבנת דברי המ"א 
על כאו"א שאינו רואה סימן ברכה במלאכתו, ועל בעה"ב להפריש 
פועליו מן המלאכה, וכשראו חכמים שאין נזהרים בזה תיקנו התקיעות 

ל, שתקנת התקיעות גופא י" –לבטל הפועלים )בשליחות הבעה"ב( 
 העוסק במלאכה מלעשותה. למנועהיא המקור לכך שצריך 

 ומשם ג"כ היא ההוכחה לכך שלא חילקו חכמים, שהרי "התחיל
 ומלחרוש מלעדור בשדה העומדים נמנעו – ראשונה תקיעה לתקוע

 שיבואו עד ליכנס רשאין הקרובין ואין, שבשדות מלאכה כל ומלעשות
 הנכנסים יחשדו כאחד", וכפירש"י "שלא כולם ויכנסו רחוקין

________ 
 

. ומדגישים זכות דלימוד באופן רקאלא , לגמרי מתירים לא ב"ומשנ ש"שערוה ולהעיר (8
האיסור תוקף שהירא את ה' יפסיק ממלאכתו גם שאינו צריך לעסוק בצרכי שבת. אבל עכ"פ מבטלים 

 ה שהי' בזמן חז"ל.והגזירה ממ
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 הכל שאין, השופר קול ששמעו אחר במלאכתן שעסקו לומר באחרונה
רחוקים". דמפורש שאין מחלקים כלל, וכולם  ומי קרובים מי מכירין

 יחד צריכים להכנס בשערי העיר יחד בזמן המספיק להכין צרכי שבת.

ופות באיסור ועפ"ז שפיר שייך לומר גם בדברי אדה"ז, דב' תק
שלפני תקנת התקיעות, הי' האיסור תלוי בטעם דהכנת צרכי  –מלאכה 

יכלו לעבוד עד לזמן  –שבת, והפועלים הצריכים רק לצלות דג קטן 
יכלו  –, ואלה שאינם צריכים כלל להכין צרכי שבת 9שיספיקו לזה

חכמים ותיקנו התקיעות "לא רצו לחלק  כשגזרולחזור עם חשכה; ורק 
גם מי  עתה" וגזרו ללא הבדל בין הצריך לשאינו צריך. ולכן בגזירתם

 שאינו צריך לעסוק בצרכי שבת אסור בעשיית מלאכה.

 ח

ובזה יש לבאר דיוק לשונו של אדה"ז לגבי זמן המנחה שממנה 
אסרו לעשות מלאכה, שנחלקו אם איסור זה הוא כבר ממנחה גדולה 

 המיקל – הלכה ניןאו רק ממנחה קטנה, ובסי' רנא פסק אדה"ז "ולע
", שהיא לשון סתומה לכאורה, שלא הברכה הפסיד לא סופרים בדברי

כותב אם אסור או לא, אלא רק שה"סימן ברכה" שאינו מרויח 
 ממלאכתו בערב שבת, הוא רק ממנחה קטנה;

משא"כ בסי' רנו בנוגע ל"תקיעות שהיו תוקעין בערב שבת" 
 איש לשלוח פ צריךבזמן הבית, פוסק שם אדה"ז שגם בזה"ז "עכ"

 שתי דהיינו ולמעלה המנחה מן ממלאכתם מלאכות הבעלי לבטל
היינו שגם  –א" "רנ' בסי שנתבאר ד"ע הלילה, קודם ומחצה שעות

האיסור ש"מונעין אותו מלעשותה בעל כרחו", הוא רק ממנחה קטנה. 
 ולמה לא כתב זה כבר בסי' רנא?

בתחילה בסגנון האיסור שהי'  –אבל ע"פ הנ"ל, שהם ב' דינים 
תקנת התקיעות והאיסור על כולם בלא חילוק,  ואח"כד"סימן ברכה", 

מובן מה שבסי' רנא, ששם דן  –המקור לכך ש"מונעין אותו" שזהו 
בנוגע לאיסור מלאכה עצמו, לא חש להזכיר מניעת העושה מלאכה 

________ 
 

ובזה יש לתרץ דחיית התו"ש ש"אידי ואידי חד שיעורא הוא" ותמיהתו שהמ"א השמיט  (9
דבאמת בזה מחדד המ"א גדר האיסור קודם התקנה, שכאו"א שיער  –מילוי חביות וזמן ההילוך 

לצלות דג קטן )שאינם צריכים לילך הרבה,  רקבעצמו לפי צרכי שבת שלו, והפועלים הצריכים 
 וחביותיהם מלאות מכבר( יכולים לעבוד עד לזמן זה.
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)ורק בריש הסימן הזכירו, לבאר חומר האיסור(; שזהו דין בתקנת 
המבואר בסי' רנו, ולכן רק שם חש לבאר זמן מניעת  – התקיעות

 .המלאכה ג"כ. ודו"ק

 



 

 

  



 

 

 

 
 

 

 לזכות

 כ"ק אדמו"ר שליט"א
 מלך המשיח

 התמימים בפרט, –יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו 
 בכלל, –משלוחיו, חסידיו, וכלל ישראל 

 ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו
 וישמיענו תורה חדשה מפיו
 בגאולה האמיתית והשלימה

 תיכף ומי"ד ממ"ש, נאו!

• 

  ורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!יחי אדוננו מ

  



 

 

 

  



 

 

 

 לזכות

 חברי המערכת –התמימים 
 שהשקיעו רבות מזמנם וממרצם

 לי ואנוהו"־להוצאת הקובץ, באופן ד"זה א

 חנה בןשמואל  הת'
 חנה אמה בןהכהן  גדלי' מנחם מענדל הת'

 מלכה בןהכהן  מנחם מענדל הת'
 שיינא חנה בן מנחם מענדל הת'

 חי' טובה בן יחיאל הת'
 גלית יהודית בן איתן יצחק הת'

 שיזכו לגרום נחת רוח רב לאבינו מלכנו
 –כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  –

 ויהא קובץ זה ה"מכה בפטיש"
 שיביא להתגלותו לעין כל

 תיכף ומי"ד ממ"ש

• 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 


